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Sammanfattning 
 
Ett av de stora svaren jag kommit fram till efter att ha skrivit denna uppsats är att Jehovas 
vittnen är olika. Det som känns rätt och riktigt för ett vittne kan vara helt fel för ett annat. Därför 
kan man som lärare aldrig ta för givet att bara för att man läst om rörelsen, eller haft ett Jehovas 
vittne i klassen, så vet man exakt vilka skolaktiviteter som Jehovas vittnen inte kommer att vilja 
vara med på. Samtidigt så bestämmer den styrande kretsen i Brooklyn, New York, hur världens 
vittnen ska agera i olika skolsituationer, vilka aktiviteter man som Jehovas vittne inte ska delta 
i och varför. Det finns alltså generella regler för alla Jehovas vittnen världen över, men hur man 
tolkar dessa regler och hur strikt man väljer att följa dem varierar. 
 
I många fall så stämmer Jehovas vittnens syn på skolan och undervisning mycket väl överens 
med den syn som Lpo-94 representerar, så alla Jehovas vittnen borde kunna delta i de flesta 
undervisningssammanhang. När det däremot gäller tankar som rör demokrati, så går åsikterna 
isär. Jehovas vittnen tror inte på demokrati, medan Lpo-94 höjer demokratin till skyarna. Detta 
kan orsaka problem för mig som lärare. De flesta konkreta problem kommer dock att visa sig i 
samband med våra högtider, eftersom Jehovas vittnen inte firar någon av dessa. 
 
Att se till att Jehovas vittnen istället gick i en friskola, skulle knappast lösa några problem, 
snarare skulle fördomarna blomstra ännu mer, eftersom vittnen och icke vittnen då inte skulle 
träffa varandra. 
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Förord 
 
Ett stort tack till alla som hjälpt och inspirerat mig att skriva denna” uppsats. Jag tänker då 
speciellt på min handledare Stefan Myrgård, men jag vill också passa på att tacka Jehovas 
vittnet ”Anders” som med sin erfarenhet och kunskap om rörelsen givit mig mycket av de fakta 
jag behövt för att överhuvudtaget kunna skriva denna uppsats, eftersom biblioteken varit magra 
med stoff om rörelsen. 
 
Tack också till alla ”intervjuoffer” som snällt ställt upp med att svara på alla mina frågor. 
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Syfte och frågeställning 
 
Det finns många anledningar till att jag valt att skriva en uppsats om Jehovas vittnen. En 
anledning är att jag tycker det är enormt spännande att ta reda på hur olika människor väljer att 
leva sina liv på grund av sin religiösa tro. En annan anledning är att Jehovas vittnen är en 
religiös grupp som ställer krav på den svenska skolan. Som blivande lärare tycker jag det är 
väldigt intressant att ta reda på hur väl Jehovas vittnens åsikter och krav på skolan stämmer 
överens med vad som står i Lpo-94. Passar Jehovas vittnen överhuvudtaget i den svenska 
grundskolan eller borde de gå i en friskola istället? Hur är det att vara lärare och ha ett Jehovas 
vittne i klassen? Vilka eventuella problem kommer jag att stöta på? Med andra ord, vilka 
skolaktiviteter vill Jehovas vittnen inte delta i och varför vill de i sådana fall inte delta? Kan jag 
som lärare förvänta mig att alla Jehovas vittnen är lika (ett vittne kan se på luciatåg, kan då alla 
Jehovas vittnen göra det?), med andra ord, finns det generella regler som gäller alla Jehovas 
vittnen? 
 
Intressant är också att försöka få ett helhetsperspektiv. Att intervjua anhängare, att läsa deras 
egen litteratur och försöka förstå deras sätt att tänka. Att försöka se Jehovas vittnen ur deras 
egen synvinkel. Samtidigt läsa kritisk litteratur från t.ex. avhoppare eller liknande och även 
försöka hitta objektiv litteratur. Jag vill också intervjua lärare som haft Jehovas vittnen i klassen 
och se vilka erfarenheter de har. 
 
Min avsikt med uppsatsen är inte att kritisera Jehovas vittnen, inte heller att säga om deras tro är 
rätt eller fel. Jag vill veta vad jag som lärare kan vänta mig om jag får ett Jehovas vittne i 
klassen, så att jag på ett så bra sätt som möjligt kan ge både Jehovas vittnet och de övriga 
eleverna i klassen en så bra undervisning som möjligt. Med bra undervisning menar jag en 
undervisning som både Lpo-94 och Jehovas vittnen kan sympatisera med. 
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Metod 
 
[Ett textavsnitt saknas här] 
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DEL 1. FAKTA OM RÖRELSEN 
 

Korta fakta 
 
Grundare: Charles Taze Russel. 
Grundare i Sverige: August Lundborg. 
Rörelsens ålder: Ca: 100 år. 
Styrs från: Brooklyn, New York. 
Centrum i Sverige: Arboga. 
Utbredning: Finns i mer än 200 länder världen över. 
Antal anhängare i världen: Ca: 4,5 miljoner medlemmar. 
Antal i Sverige: Drygt 20 000 medlemmar. 
Samlingssal: Rikets sal. 
Helig skrift: Nya världens översättning (deras egen bibelöversätt-

ning). 
Tidskrifter: ”Vakna”, ”Vakttornet”. 
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Kap. 1 Grundare och organisation 
 
Rörelsens officiella namn sedan 1939 är: ”Bibel- och traktatsällskapet Vakttornet”. ”Watch 
Tower Bible and Tract Society” är dess engelska namn.1 Sedan 1931 kallas dock medlemmarna 
för Jehovas vittnen.2 
 
Trosriktningen kommer ifrån USA och är grundad av amerikanen Charles Taze Russel 
(1852-1916).3

 Själva rörelsen grundades år 18814
 och kallades först för Russellianism.5 

 
August Lundborg var den som ”grundade” rörelsen i Sverige. Lundborg var Frälsningsofficer, 
men efter att ha studerat Russels lära begärde han avsked ur frälsningsarmén och runt sekel-
skiftet började han aktivt jobba för att sprida läran i Sverige.6 
 
Hierarki 
 
GUD (Jehova) 
 

Presidenten (Brooklyn, New York) 
Styrande kretsen (Brooklyn, New York) 

 
Tillsyningsman (I Sverige i Arboga) 
Kommitté (i Arboga) 

 
Rikets sal ute i landet 

Presiderande tillsyningsman 
Äldste 
Pionjärer 
”Vanliga” medlemmar 

 
Den hierarkiska ordningen i organisationen innebär att Gud är högst och sedan kommer 
presidenten för Jehovas vittnen.7 Under presidenten finns sedan en ledning eller styrelse som 
kallas den styrande kretsen och som består av endast män (inga kvinnor finns på några styrande 
poster inom rörelsen). Denna lilla grupp av män, sammanlagt 7 stycken, som finns i Brooklyn, 
New York, bestämmer sedan över hela världens Jehovas vittnen. Idag finns, enligt deras egna 
uppgifter, Jehovas vittnen i mer än 200 länder världen över och de är (1995) ca: 4,5 miljoner 
medlemmar.8 
 
Hur de styrande inom rörelsen väljs 
 
Presidenten utses av den styrande kretsen. Om någon ur den styrande kretsen av någon 
anledning skulle bortfalla (avhopp eller dödsfall), så utser den styrande kretsen själv nya 
medlemmar till den styrande kretsen. Det förekommer alltså inga som helst demokratiska val 

                                                 
1 Nyreligiösa rörelser i Sverige s. 19 
2 Nya religioner mitt i bland oss s. 14 
3 Bra böckers lexikon nr. 12 
4 Bonniers lilla uppslagsbok s. 191 
5 Bra böckers lexikon nr. 12 
6 Nyreligiösa rörelser i Sverige s. 24-29 
7 Kulter sekter och samfund s. 59 
8 Jehovas vittnens årsbok för 1995 
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och alla Jehovas vittnen ute i världen får bara förlita sig på att de styrande väljer nya styrande 
med omsorg.9 
 
Jehovas vittnens lära kan sedan ändras av dessa styrande i Brooklyn och har även ändrats 
genom åren. Anledningen till att det går att ändra läran i efterhand är att man tror på en fortsatt 
uppenbarelse från Gud.10 Vad medlemmarna ute i världen sedan ska tycka och tro i olika frågor 
redovisas i tidskrifterna ”Vakna” och ”Vakttornet”, som skrivs av ledningen i Brooklyn.11 
 
Organisationen i Sverige 
 
I varje land finns ett avdelningskontor, som i Sverige ligger i Arboga.12

 Man har ingen svensk 
president, utan istället en tillsyningsman. Under honom finns en kommitté bestående av för 
närvarande fem män. 
 
Deras samlingslokal kallas Rikets sal och där samlas medlemmarna till möten tre gånger i 
veckan. De äldste i församlingen (män i alla åldrar) är de som bestämmer och en av dessa äldste 
är presiderande tillsyningsman och han är den som är församlingens ansikte utåt. Varje 
församling får sedan besök av en Kretstillsyningsman från Arboga, som kommer två gånger per 
år och ”kontrollerar” församlingen. Om församlingen t.ex. behöver en ny äldstebroder, så utser 
de äldste i Rikets sal i Sverige en person som de tycker är lämplig. Kretstillsyningsmannen 
kommer på besök och gör en bedömning av den tilltänkte, skickar en rapport till Arboga som i 
sin tur skickar en ny rapport till Brooklyn och är man där nöjd med valet av ny äldste, så ger den 
styrande kretsen i USA sitt medgivande. Som enskild medlem kan man alltså inte vara med och 
rösta fram vem man vill ska vara med och bestämma i den Rikets sal man tillhör, utan allt 
bestäms av de styrande själva. 
 
Pionjärer kallas sedan enskilda medlemmar som frivilligt lovat församlingen att sprida 
budskapet, genom huvudsakligen dörrknackning, 90 timmar i månaden.13 (Pionjärer utgör 
oftast endast en liten del av en församling) 
 
Sedan kommer vi till de vanliga medlemmarna. På dessa ligger inget tvång på hur mycket de 
ska knacka dörr varje månad, men alla timmar ska redovisas! Om man ska redovisa sina 
timmar, så att alla i församlingen kan se hur mycket man varit ute och knackat dörr, så kan jag 
mycket väl tänka mig att det kan finnas outtalade krav på hur mycket den enskilda medlemmen 
ska knacka dörr. Anledningen till att timmarna ska redovisas är att protokollen ska skickas till 
Brooklyn och där ska man sedan sammanställa hur många timmar dörrknackning som bedrivits 
världen över.14 
 
Sammanfattning 
 
Jehovas vittnen kommer från USA där amerikanen Russel grundade rörelsen i slutet av 
1800-talet. Rörelsen är spridd över hela världen, men styrs av en grupp män som finns i 
Brooklyn, New York. Högst upp i hierarkin finns Gud, Jehova, sedan följer presidenten och den 

                                                 
9 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
10 Svenska trossamfund s. 198 
11 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
12 Nyreligiösa rörelser i Sverige s. 40 
13 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
14 Ibid. 

 10



 

styrande kretsen. Rörelsen har inga demokratiska val, utan förlitar sig på att de styrande väljer 
in lämpliga personer när nyval av olika anledningar är nödvändiga. 
 
Sveriges avdelningskontor finns i Arboga. Någon svensk president finns inte, utan istället en 
tillsyningsman. Rikets sal ute i landet styrs i första hand av församlingens äldste, men en 
kretstillsyningsman från Arboga gör besök i församlingen två gånger per år och hjälper då de 
äldste att fatta olika beslut. 
 
På den enskilda medlemmen finns inget dörrknacknings krav, medan den som väljer att bli 
pionjär lovar att sprida budskapet 90 timmar i månaden. 
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Kap. 2 Medlemmarna 
 
Drygt 20 000 medlemmar i Sverige. Detta innebär att ca: 0,3 % av Sveriges befolkning är 
Jehovas vittnen. Det kan man jämföra med t.ex. Pingströrelsen som i Sverige ligger runt 90 000 
medlemmar, vilka då motsvarar ca: 1,1 % av befolkningen i Sverige.15 Varför vill jag då 
jämföra Jehovas vittnen med Pingströrelsen? Jehovas vittnen kom till Sverige runt sekelskif-
tet.16 Då grundade även Levi Petrus Pingströrelsen i Sverige. Ibland tror jag att man får för sig 
att Jehovas vittnen är så många till antalet, eftersom de så ofta ringer på dörren. Jämför man 
sedan med de kristna kyrkorna i Sverige och då t.ex. Pingströrelsen som är den största frikyrkan 
i landet, så är de inte så många. Det förvånade mig verkligen att de inte var mer jämnt rent 
antalsmässigt mellan Jehovas vittnen och Pingströrelsen, eftersom de funnits i Sverige ungefär 
lika länge och båda riktningarna har ett utåtriktat arbetssätt. 
 
Den frikyrka i Sverige som antalsmässigt går att jämföra med Jehovas vittnen är baptistsam-
fundet, som också de ligger runt ca: 20 000 medlemmar.17 
 
Hur blir man medlem? 
 
För att bli medlem får man inte röka, använda beroendeframkallande medel, vara homosexuella 
eller leva i ett samboförhållande. Detta strider mot Bibeln och får således inte förekomma bland 
medlemmarna. 
 
Följande steg måste man sedan gå igenom innan man kan kalla sig ett Jehovas vittne: 
 
1. Man måste själv studera tron och kunna förstå Bibeln. 
2. De äldste pratar med personen som vill gå med och kontrollerar att den kan svara på frågor 

rörande trosriktningen. Man kanske kan säga att de äldste tar reda på att personen verkligen 
sympatiserar med det som Jehovas vittnen står för. 

3. Man låter döpa sig hos Jehovas vittnen och blir så medlem.18 
 
Detta innebär naturligtvis att man inte praktiserar barndop, utan man har liksom många 
frikyrkor troendedop där hela människan sänks ner i vatten. En yttre skillnad mellan dopet hos 
Jehovas vittnen och troendedopet i en frikyrka, som jag tycker är anmärkningsvärd, är att i 
frikyrkan bär dopkandidaten en dopsärk, typ konfirmandkåpa, medan man döps i sin egen 
baddräkt hos Jehovas vittnen. 
 
Dopet för Jehovas vittnen innebär att man visar omvärlden att man överlåter sitt liv till Jehova 
och har valt att tjäna honom. Man erkänner sedan inget annat dop än det som blivit förrättat 
inom rörelsen.19 
 
Uteslutning? 
 
Om en medlem begår en synd som han/hon sedan inte ångrar, utesluts medlemmen. D.v.s. man 
ska visa ånger och man ska inte upprepa det man gjort fel, för att inte bli utesluten. 
 

                                                 
15 Trons vägar s. 192 
16 Bra böckers lexikon nr. 12. 
17 Trons vägar s. 192 
18 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne 
19 Nya religioner mitt i bland oss s. 16 
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Medlemmarna får sedan inte umgås eller ens hälsa på den uteslutna, om den uteslutna inte är en 
nära släkting, för då får man umgås lite grann. Om den uteslutna däremot anses som pådrivande 
och farlig i den bemärkelsen att församlingen anser att personen kan påverka den som är 
medlem på ett negativt sätt, då tvingas man bryta alla band, även om man är den uteslutnes 
mamma, son, eller liknande.20 
 
Sammanfattning 
 
Drygt 20 000 Jehovas vittnen finns det i Sverige. Vem som helst kan inte bli medlem, utan man 
måste först uppfylla vissa kriterier. Man får inte bryta mot de regler som Jehovas vittnen anser 
att Bibeln ställer på den kristne, t.ex. så får man inte bo sambo, röka, vara homosexuell m.m. 
Efter att sedan ha studerat Bibeln så måste man i ett samtal med de äldste kunna redogöra för sin 
tro, så att de äldste förstår att man i ett senare skede inte kommer att ångra sitt val att bli ett 
Jehovas vittne. Slutligen så döps man och då blir man också medlem. Man kan dock bli av med 
sitt medlemskap om man bryter mot det som Bibeln säger och sedan inte ångrar sig. Visar man 
ånger och inte upprepar sin syndiga handling så kan man dock oftast fortsätta att vara medlem. 
Om man dock utesluts så mister man ofta inte bara sitt medlemskap, utan också hela sin 
umgängeskrets av vänner och släktingar som fortfarande är kvar inom rörelsen. 
 

                                                 
20 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
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Kap. 3 Tron på Gud, Jesus och Anden 
 
Enligt Jehovas vittnen finns det bara EN enda sann Gud och hans namn är Jehova.21

 Detta är 
oerhört viktigt, t.o.m. så viktigt att de idag kallas för just Jehovas vittnen. Detta tolkar jag som 
att det viktigaste för ett Jehovas vittne borde vara att just vittna om Jehova, d.v.s. gå ut och tala 
med människor om sin Gud Jehova. Det är kanske också här som de blivit mest kända, genom 
sitt ihärdiga dörrknackande och tappra försök att värva medlemmar till sin trosriktning. 
 
Synen på Jesus är en av de stora skillnaderna mellan Jehovas vittnen och andra kristna grupper. 
Treenighetsläran förkastar man, Gud är Jehova och Jesus är hans son och det är två olika 
personer lika åtskilda som en vanlig far och son. Man hävdar att ordet treenighet inte finns i 
Nya Testamentet och treenigheten skulle vidare vara något som en hednisk romersk ledare 
kommit på tillsammans med några religiösa ledare.22 
 
Att Jesus dog på en påle och inte på kors är också något som anses som väldigt viktigt för 
Jehovas vittnen. Korset ses t.o.m. som en hednisk symbol från det forntida Egypten.23 Man tror 
inte heller att Jesus uppstod kroppsligen, utan som en andevarelse. Russel hade sedan en teori 
om att Jesu kropp upplöstes i gasform.24 
 
Den Helige Ande är något som nästan inte alls nämns. Eftersom man förkastar treenigheten, så 
ser man Anden endast som en Guds kraft.25 
 
Bibeln? 
 
Jehovas vittnen har en helt egen bibelöversättning, Nya världens översättning.26 Man skulle 
kunna tro att deras Bibel var som vilken annan Bibel som helst, men att Gud omnämnes som 
Jehova istället för Herren. Så är dock inte fallet. Denna Nya världens översättning är en helt 
egen bibelöversättning gjord av endast Jehovas vittnen. Deras Bibel skiljer sig alltså från den 
Bibel som används i våra svenska kyrkor.27 
 
Som icketeolog måste jag dock säga att i mina ögon är det inte tal om några större skillnader 
mellan deras översättning och de svenska kyrkornas bibelöversättning. Läser man deras 
bibelhänvisningar så stämmer de överens med 1917 och 1981 års översättning. Med andra ord 
så anser jag att det går bra att titta i vilken bibelöversättning som helst när Jehovas vittnen t.ex. 
hänvisar till olika bibelställen, för att styrka varför de inte kan delta i olika skolaktiviteter. 
 
Deras Bibel är sedan deras enda heliga skrift och deras strävan är att leva sina liv så bibelenligt 
som det bara är möjligt.28 
 

                                                 
21 Jehovas vittnen i det tjugonde århundradet s. 4 
22 Nyreligiösa rörelser i Sverige s. 34 
23 Kulter sekter och samfund s. 60 
24 Nya religioner mitt ibland oss s. 17 
25 Nyreligiösa rörelser i Sverige s. 35 
26 Möte med religioner s. 38 
27 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
28 Ibid 
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Sammanfattning 
 
Det finns bara en Gud och han heter Jehova. Jesus är Jehovas son och den Helige Ande är 
Jehovas osynliga kraft. Någon treenighet mellan Fadern, sonen och Anden tror man inte på. 
Likaså tror man inte på att Jesus dog på ett kors, eller att han uppstod kroppsligen. 
 
Man har sin egen bibelöversättning, Nya världens översättning. Deras Bibel skiljer sig alltså 
från den Bibel som alla de svenska kyrkorna använder sig av. Skillnaden är dock inte så stor att 
en icketeolog lägger märke till den. 
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Kap. 4 Himlen, paradiset och helvetet 
 
Lejonen och lammen ligger sida vid sida medan barn tumlar runt och leker. Människor av olika 
nationalitet skrattar och äter stora vackra frukter tillsammans. Solen skiner och fåglar i 
sprakande färger flyger över det vackra landskapet, där sjön glittrar i fjärran och bergen ståtligt 
reser sig som en ram runt hela bilden. Allt andas frid och harmoni. Bilden är hämtad från en av 
Jehovas vittnens broschyrer där man talar om paradiset. Texten bredvid bilden talar om att i 
paradiset kommer döden inte att finnas mer och Gud kommer att torka allas tårar, så att alla kan 
vara lyckliga i evighet. Om nu någon skulle tycka att paradiset kanske kan bli tråkigt i längden, 
så står det utförligt förklarat att paradiset aldrig kommer att bli enformigt. Människorna 
kommer att bli tilldelade uppgifter av Gud att ta hand om djuren och växterna, så det kommer 
alltid att finnas något att göra.29 
 
Som jag ser det så är paradiset målet för ett Jehovas vittne. Att få komma till denna underbara, 
fullkomliga plats och där få leva i evighet är värt allt det man kan vara tvungen att offra eller stå 
ut med här i detta jordeliv. 
 
För vem som helst kommer inte till paradiset, för att komma dit gäller det att uppfylla vissa 
kriterier. Ett av dessa är naturligtvis att man är ett Jehovas vittne. Ett undantag är alla de 
fromma människor som levt sina liv innan Jehovas vittnen grundades. Bibliska personer som 
Mose, David och Abraham är några exempel på icke vittnen som ändå är utvalda. I övrigt gäller 
inga undantag, utan endast Jehovas vittnen får plats i paradiset. Men att vara ett Jehovas vittne 
innebär också att man måste betala ett pris. Man måste leva Bibelenligt.30 
 
Efter att ha läst mycket av deras litteratur så tror jag att priset ett Jehovas vittne betalar för att få 
komma till paradiset är väldigt individuellt. För en elev kanske det innebär att man betalar sitt 
pris när man tvingas sitta i korridoren och räkna matte när klassen tränar luciatåg, eller när man 
stannar hemma när klassen har julfest. Vilket priset än må vara så är det värt att betala för att få 
komma till det underbara paradiset. Tvingar man alltså ett Jehovas vittne att gå emot sin 
religiösa övertygelse, så kanske det innebär att han/hon upplever att chansen att få leva det 
eviga livet i paradiset minskar. 
 
Här passar det också bra att reda ut varför Jehovas vittnen tycker att det är så viktigt att sprida 
sin lära. Det är helt enkelt för att fler människor ska komma till tro och bli Jehovas vittnen och 
på så sätt räddas till det eviga livet i paradiset.31 
 
Var finns paradiset? 
 
Många kristna grupper talar om paradiset i himlen, men för Jehovas vittnen kommer paradiset 
att finnas på jorden. Jehova kommer att göra allting nytt och en ny underbar jord kommer att bli 
paradiset. Till himlen kommer bara 144 000 speciellt utvalda och dessa ska regera med Jehova 
över alla andra troende vittnen (de som inte ingår i de 144 000) som bor i paradiset på jorden.32 
 

                                                 
29 Jehovas vittnen i det tjugonde århundradet s. 14-17 
30 Ibid s. 14-17 och s. 29 
31 Jehovas vittnen i det tjugonde århundradet s. 18-22 
32 Ibid s. 16-17 
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När kommer tiden i paradiset? 
 
En dag kommer Jesus att komma tillbaka och det kommer att bli en stor strid och ett stort slag 
vid Harmageddon. De ogudaktiga (alla som inte är Jehovas vittnen) kommer då att utplånas och 
tusenårsriket kommer att göra sitt intåg.33 
 
När detta exakt kommer att ske har Jehovas vittnen i olika omgångar försökt att räkna ut. Ett 
sådant årtal man räknat fram var 1975,34 andra årtal som också varit aktuella är 1881, 1914 
(ironiskt att man lyckats räkna fram årtalet för första världskrigets början), 1918, 1920, 1925, 
1940-talet,35 men än så länge har vi inte sett till något tusenårsrike. 
 
Samtidigt så tyckte deras grundare Russel att Jesus verkligen kom tillbaka till jorden och det 
gjorde han 1874, men i osynlig gestalt, som andevarelse.36 
 
Alla dessa uträkningar och årtal är något som inte hör till favoriterna för Jehovas vittnen att tala 
om. Man ger förklaringar som att enskilda vittnen förivrat sig och börjat sprida felaktiga årtal 
bara för att de så innerligt vill att tusenårsriket ska komma och på så sätt så skyddas ledarna från 
att bli beskyllda att ha haft fel. Boken ”Samvetskris”, som är skriven av en avhoppare ur den 
styrande kretsen, gör däremot anspråk på att citera orginalbrev från dem som hittat på/räknat 
fram de olika årtalen och där kan man se att det faktiskt är ledarna för rörelsen och inte enskilda 
medlemmar som börjat sprida årtalen för tidens slut. Vem man sedan ska tro är upp till var och 
en att bestämma. 
 
144 000? 
 
Vilka är då dessa 144 000 personer som ska regera i himlen med Guden Jehova? Vid intervju 
med ett Jehovas vittne så uppgav han att både kvinnor och män finns bland dessa utvalda, men 
man måste vara ett Jehovas vittne för att bli utvald. Detta tyckte jag var anmärkningsvärt 
eftersom inga kvinnor har ledande positioner inom rörelsen. Det går alltså att vara kvinna och 
regera i himlen med Gud över alla, även män, som bor i ett paradis på jorden. Det går däremot 
inte att vara kvinna och vara med och bestämma i Brooklyn, eller ens i en Rikets sal på 50 
medlemmar i Sverige.37 
 
Helvetet? 
 
Det finns inget Helvete enligt Jehovas vittnen. De anser att Helvetet är något som hittats på för 
att hota och skrämma människor så att de håller sig till och stödjer prästerskapet.38 
 
Sammanfattning 
 
Vid slaget vid Harmageddon utplånas alla icke vittnen och 144 000 speciellt utvalda kommer 
att regera med Jehova i himlen över resten av världens Jehovas vittnen, som får bo i ett paradis 
på jorden. 
 

                                                 
33 Svenska trossamfund s. 198 
34 Svenska trossamfund s. 198 
35 Samvetskris s. 217 
36 Tro på villovägar s. 6 
37 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
38 Ibid. 
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Tanken på det eviga livet i paradiset gör att man är villig att betala det pris som krävs för att leva 
Bibelenligt. 
 
När det blir dags att leva i paradiset har man försökt räkna ut i flera olika omgångar, men hittills 
inte lyckats speciellt bra med. Helvetet behöver man dock inte frukta för det existerar inte. 
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Kap. 5 Jehovas vittnen och samhället 
 
Man tror inte på demokrati utan på teokrati, d.v.s. all makt utgår från Gud och deras önskan är 
också att upprätta ett gudsstyre på jorden.39 
 
När man läser deras skrifter om paradiset, där Gud tillsammans med de 144 000 bestämmer 
över de Jehovas vittnen som bor i det underbara, eviga paradiset på jorden, så vidgas tanken om 
vad ett gudsstyre kan tänkas innebära för ett Jehovas vittne. Demokratitanken med människor 
som styr blir onekligen ganska blek när de är paradiset på jorden med en fullkomlig Gud som 
bestämmer, som finns på deras näthinna. 
 
Förr i tiden ansåg Jehovas vittnen att staten var Satans organisation och den ville man inte 
tjäna.40 I boken ”Sanningen som leder till evigt liv”, Jehovas vittnens egen skrift, förstår man 
att de ändrat uppfattning i denna fråga.41 Där står det bl.a.: 
 

”Vi har all anledning att visa tillbörlig respekt för staten och uppskatta de tjänster 
den utför.”42 

 
Jehovas vittnen vägrar dock att engagera sig i samhället. De röstar t.ex. inte. Man har valt att 
vilja stå utanför samhället och inte påverka samhällsutvecklingen genom att engagera sig 
politiskt på något sätt. Boken ”Nyreligiösa rörelser i Sverige” anser att deras passivitet faktiskt 
också blir ett politiskt handlande.43 Jag kommer att tänka på det gamla talesättet ”Den som tiger 
den samtycker” Samtidigt så förstår jag dem också, om man inte tror på demokrati utan är av 
den uppfattningen att Gud styr som han vill oberoende vem som regerar i ett land, så är det 
också ganska onödigt att engagera sig politiskt. 
 
Värnplikt? 
 
Från och med 1968 är ALLA Jehovas vittnen frikallade från att göra värnplikt.44 Man gör alltså 
inte lumpen och har fyra anledningar till att inte göra någon som helst militärtjänstgöring: 
 
1. Kärleken till Gud och medmänniskor förbjuder bruk av vapen. 
2. Vittnenas verksamhet är internationell och man vill inte strida mot varandra. 
3. Deras verksamhet är av andligt slag och därför kan inga vapen användas. 
4. Ett vittne har lämnat sitt liv till Jehova och det står till hans förfogande, så den som gör 

anspråk att förfoga över ett liv lämnat i Jehovas hand gör intrång på Jehovas egendom.45 
 
Man kan inte heller tänka sig att göra vapenfri militärtjänstgöring, för man vill helt enkelt inte 
ha något med samhället att göra i denna fråga.46 
 

                                                 
39 Svenska trossamfund s. 198 
40 Kulter sekter samfund s. 61 
41 Nya religioner mitt i bland oss s. 15 
42 Sanningen som leder till evigt liv s. 38 
43 Nyreligiösa rörelser i Sverige s. 38 
44 Bra böckers lexikon nr. 12 
45 Nyreligiösa rörelser i Sverige s. 38-39 
46 Uppgifterna hämtad i intervju med Jehovas vittne 
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Blod? 
 
Man vägrar att ge eller ta emot blod. Man vägrar också att äta blodmat. En anledning till att de 
inte tar emot blod, en anledning som jag tror kan ha uppkommit i samband med AIDS sprid-
ningen i världen, är att de anser att man kan få andras sjukdomar genom att ta emot andras 
blod.47 En mer religiös anledning är att de anser att blodet representerar livet och livet är heligt. 
Jehovas vittnen har här också löst frågan om var människans själ finns, den finns i blodet! De 
hänvisar också till Apostlagärningarna 15:29 där de anser att det står att man inte ska äta 
blodmat, ge eller få transfusioner. (Apg 15:29 ”att ni avhåller er från kött som offrats till 
avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Allt 
gott!”) 
 
Ett Jehovas vittne dör alltså hellre än att de tar emot en annan människas blod. De vill inte heller 
att deras barn under några som helst omständigheter ska behandlas med blod. De anser att de 
som förälder har rätt att bestämma vad som är rätt för deras barn och om man trotsar deras 
önskan och ger deras barn blodbehandling för att rädda barnets liv, så bryter man mot religi-
onsfrihetslagen. Detta resonemang har samhället haft mycket svårt att acceptera. 
 
Det som förvirrar mig i denna fråga är att Jehovas vittnen även vägrar att ge blod som de själva 
vid ett senare tillfälle t.ex. vid en operation, skulle kunna använda.48

 Ett svar jag fick på denna 
fråga av ett Jehovas vittne, är att blodet då har lämnat kroppen och blod som lämnat kroppen är 
orent.49 
 
En tanke som slog mig var att varje gång man förlorar lite blod när man ramlar och slår sig, blir 
myggbiten eller dyl. så borde man i så fall förlora en liten del av sin själ, eftersom själen finns i 
blodet. Denna teori tror jag inte riktigt att Jehovas vittnen skulle gilla, men jag har verkligen 
svårt för att förlika mig med tanken att blodet är lika med själen. 
 
Alkoholsyn? 
 
Till skillnad från t.ex. många inom de svenska frikyrkorna så tar Jehovas vittnen inte avstånd 
från alkoholhaltiga drycker, utan man tycker det är helt i sin ordning att dricka sprit bara man 
inte blir berusad, var nu gränsen för berusning sedan går?50 
 
Firande av högtider? 
 
Man firar ingenting annat än bröllop och nattvard, åminnelsehögtid, är den sammanfattning jag 
kommer fram till efter att ha läst sida upp och sida ner om allt som de inte firar p.g.a. att allt är 
så fruktansvärt hedniskt. I avsnittet ”Skolan och Jehovas vittnen” preciserar jag mig närmare 
om de olika högtiderna. 
 
När det gäller nattvardsfirandet, eller som Jehovas vittnen säger, åminnelsehögtiden, så firas 
den en gång om året. Det är dock endast de som vet att de tillhör de 144 000 som får ta del av 
brödet och vinet.51 
 

                                                 
47 Nyreligiösa rörelser i Sverige s. 39 
48 Möte med religioner s. 40-42 
49 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
50 Ibid. 
51 Nyreligiösa rörelser i Sverige s. 38. 
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Förhållande till andra kristna grupper 
 
Jehovas vittnen anser sig ha patent på sanningen och alla andra kristna grupper, kyrkor, 
samfund är Satans verk. Man vill alltså skilja sig radikalt från t.ex. Svenska kyrkan och 
frikyrkorna och ett samarbete vore otänkbart.52 
 
Sammanfattning 
 
Jehovas vittnen vill stå utanför samhället och anser sig göra det genom att inte på något sätt vara 
med och engagera sig politiskt. Man röstar t.ex. aldrig i politiska val och är befriad från all 
militärtjänstgöring. Man tror inte på demokrati, utan förespråkar istället teokrati, gudsstyre. 
 
Själen finns i blodet. Blod kan man vidare varken äta, ge eller ta emot, vilket samhället kan ha 
svårt att acceptera när läkare anser att deras barn behöver en blodtransfusion vid t.ex. en svår 
operation. 
 
Alkoholförbud existerar inte, likaså existerar inte något samarbete med samhällets andra kristna 
grupper och en anledning till detta är att man anser sig ensamma ha SANNINGEN. 
 

                                                 
52 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
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Kap. 6 Jehovas vittnen en sekt? 
 
Att Jehovas vittnen inte är en kyrka är alla överrens om. En kyrka har en präst/pastor och det har 
inte Jehovas vittnen. Dessutom skiljer sig Jehovas vittnen teologiskt så pass mycket från både 
Svenska kyrkan och frikyrkorna att det inte passar att kalla rörelsen för en kyrka. Jehovas 
vittnen själva skulle också ta det som en grov förolämpning att bli kallad kyrka, så ordet kyrka 
kan vi stryka. 
 
Om man däremot frågar ett Jehovas vittne om denne anser att organisationen är en sekt så blir 
svaret NEJ. Om man sedan frågar Jehovas vittnens kritiker så blir svaret JA. Jag tror helt enkelt 
att ordet sekt blivit ett skällsord. Alla religiösa grupper som man själv inte sympatiserar med 
kallar man helt enkelt för sekt. Boken ”Trons vägar” har gjort ett försök att byta ut ordet sekt 
mot marginalsamfund, men frågan kvarstår om Jehovas vittnen en sekt alternativt marginal-
samfund, eller är de ett samfund som de själva hävdar? 
 
Jag slog upp ordet sekt i Bra Böckers lexikon och där står det: 
 

”Sekt, ett religiöst samfund som har sin egen tro och förhåller sig fientlig till eller 
likgiltig för andras, särskilt gentemot den i samhället dominerande religionen. Mera 
allmänt används ordet om grupper med avvikande åsikter”53 

 
Här skulle onekligen Jehovas vittnen passa in. För visst har man sin egen tro och är fientligt 
inställd mot andra trosriktningar. Ett tydligt exempel på detta är att man anser sig ha SAN-
NINGEN och att andra kristna grupper tjänar Djävulen (se avsnittet om ”Förhållandet till andra 
kristna grupper” i del 1). Deras inställning till vårt samhälles dominerande religion d.v.s. 
Svenska kyrkan är också av det slaget att de inte ens vill att sina barn ska delta på skolavslut-
ningar om de hålls i kyrkan (se avsnittet om ”Skolavslutningar” i del 2). Jehovas vittnen skulle 
alltså vara en sekt om man har Bra böckers lexikon som enda källa. 
 
Samtidigt så stod det att en sekt var ”ett religiöst samfund …” Genast börjar man fundera över 
skillnaden mellan en sekt och ett religiöst samfund. Jag tror att samfund låter bra mycket bättre 
i … 
 
[Ett stycke text saknas här] 
 
 Den egna bibelöversättningen, skillnaden i trosfrågor som ex. treenigheten, Jesu uppstån-

delse och synen på alla våra svenska högtider m.m. gör att skillnaden mellan dem och 
Svenska kyrkan och frikyrkorna blir oerhört stor (se avsnittet om ”Tron på Gud, Jesus & 
Anden i del 1 och ”Firande av olika högtider” i del 2). 

 
Efter dessa konstateranden så är det rätt klart att Jehovas vittnen passar ganska bra in på en 
beskrivning av vad som kännetecknar en sekt. Samtidigt så vill jag inte kalla dem för sekt, detta 
inte bara för att det klingar så oerhört dåligt i de flesta människors öron, utan för att när jag 
tänker på religiösa grupper som är mycket mer extrema i både sin tro och sitt trosutövande än 
vad Jehovas vittnen är, så blir det konstigt att kalla Jehovas vittnen för en sekt. Jag väljer därför 
att anamma boken ”Trons vägars” mer neutrala benämning av sekter och kalla Jehovas vittnen 
för ett marginalsamfund. I benämningen marginalsamfund gör jag sedan en egen tolkning och 
ser Jehovas vittnen som en religiös grupp som lever i marginalen mellan samfunden, dit jag 

                                                 
53 Bra böckers lexikon nr. 20 
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räknar frikyrkor och Svenska kyrkan, och sekter som jag ser som bra mycket mer extrema än 
vad Jehovas vittnen är. 
 
Sammanfattning 
 
Jehovas vittnen passar in på de benämningar av ordet ”sekt” som både uppslagsverk och 
ordlistor gör. 
 
- Skiljer sig från samhället, avviker från sin omgivning genom att förkasta demokratitanken. 
- Tycker inte om Svenska kyrkan, som representerar vårt samhälles dominerande religion. 
- Kan inte tänka sig att bedriva ekumeniskt samarbete med någon typ av kyrka, eftersom alla 

andra står på djävulens sida, har en felaktig bibelöversättning och tror fel i många religiösa 
frågor. 

 
Personligen tycker jag att marginalsamfund passar dem bättre, än att klassa dem som sekt, 
eftersom jag anser dem finnas i marginalen mellan samfunden och de extrema sekterna. 
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DEL 2. JEHOVAS VITTNEN OCH SKOLAN 
 

Några inledande tankar av författaren 
 
Brooklyn och USA är inte hela världen. Nordamerikas värderingar och kanske framför allt 
deras samhälle liknar i många fall INTE vårt svenska. När det sedan gäller skolan, så skiljer sig 
vår svenska skola väsentligt från den Nordamerikanska skolan. Detta får man ta i beaktande när 
man ibland inte förstår Jehovas vittnens åsikter om olika skolaktiviteter, eftersom de som 
tycker och bestämmer har USA som förebild (all deras litteratur skrivs och ges ut i Brooklyn) 
När litteraturen sedan översätts till t.ex. svenska, så har man i många fall inte tagit hänsyn till 
våra svenska förhållanden och vår svenska skola. Se exempelvis avsnittet om varför de inte kan 
vara elevrådsrepresentanter. 
 
Hur det sedan påverkar rörelsen (och våra svenska elever som är Jehovas vittnen) att det endast 
är män i USA som bestämmer, skulle ta en hel uppsats att få klarhet i, men man undrar hur 
rörelsen skulle se ut om kvinnorna fick vara med och bestämma. Kanske hade dagens Jehovas 
vittnen som är elever i våra svenska skolor då tyckt och tänkt annorlunda. 
 
Eftersom deras skrifter är skrivna med USA för ögonen, så tycker jag också att det är väldigt 
viktigt att man som lärare pratar med eleven och dess föräldrar som tillhör trosriktningen. När 
man översätter vissa saker till svenska förhållanden så kanske vissa Jehovas vittnen faktiskt kan 
delta, medan andra fortfarande väljer att avstå. Jag tycker alltså inte att man ska ta något för 
givet när man får ett Jehovas vittne i klassen, utan jag anser att man ska diskutera igenom allt 
som deras barn inte kan delta i och även varför barnet inte kan delta. Med andra ord så tycker 
jag inte att man ska nöja sig med att få en broschyr i handen som beskriver vad rörelsen står för, 
utan jag tycker man ska ta en diskussion med alla inblandade parter. 
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Kap. 1 Jehovas vittnens syn på utbildning 
 

”Som alla föräldrar är Jehovas vittnen intresserade av sina barns framtid. De anser 
därför att en utbildning är mycket viktig. Utbildning bör hjälpa människor att bli 
nyttiga samhällsmedlemmar. Den bör också hjälpa dem att lära känna sitt kulturella 
arv och att leva ett mer tillfredsställande liv”54 

 
Utbildning är alltså något som Jehovas vittnen anser vara viktigt. Man poängterar också att det 
är en ”helig plikt” att kunna försörja sig. Att bli en socialbidragstagare som är samhället till last 
är något otänkbart.55 
 
Läser man texten ovan får man en känsla av att utbildning får en väldigt hög prioritet i deras liv 
och att det också handlar om högre utbildning än en gymnasieutbildning. Lite förvånad blir man 
när man sedan läser: 
 

”Även om ungdomar som är Jehovas vittnen är intresserade av god utbildning, 
studerar de inte vidare …”56 

 
och anledningen till att de inte studerar vidare, trots att se anser att utbildning är viktigt är för 
att: 
 

”Deras främsta mål i livet är att effektivt tjäna Guds ords förkunnelse, och de förstår 
att skolan kan hjälpa dem med det. De väljer därför i allmänhet utbildningsvägar 
som på relativt kort tid kan ge dem möjlighet att försörja sig. Således är det somliga 
som efter grundskolan väljer praktiskt yrkesinriktade linjer. När de slutar skolan 
vill de gärna ha ett arbete som tillåter dem att koncentrera sig på sin viktigaste 
uppgift - den kristna tjänsten.”57 

 
Det handlar alltså om att eventuellt gå gymnasiet, men inte välja några högre studier än ett 
yrkesinriktat gymnasieprogram. 
 
Detta borde egentligen föra med sig att alla Jehovas vittnen hamnade i samma samhällsklass, 
men eftersom det finns människor inom rörelsen som blivit medlemmar senare i livet och 
således utbildat sig innan de blivit Jehovas vittnen så spricker den teorin.58 
 
Anmärkningsvärt är också att de källor jag använt i de två senaste citaten är från mitten av 
åttiotalet. Jag blev nyfiken på om Jehovas vittnen kanske helt enkelt ändrat ståndpunkt i frågan 
nu när nittiotalets lågkonjunktur kräver utbildning för att man ska kunna få jobb. En broschyr, 
skriven av Jehovas vittnen, från 1995 säger så här: 
 

”Arbetslöshet drabbar både rika och fattiga länder, och ofta drabbas just ungdomar 
som saknar tillräcklig utbildning. Om arbetsmarknaden kräver mer utbildning än 
den grundskolan ger, anser vi Jehovas vittnen att det är föräldrarnas ansvar att 
hjälpa och vägleda barnen, så att de kan besluta om de behöver skaffa komplette-

                                                 
54 Jehovas vittnens syn på utbildning s. 4 
55 Jehovas vittnens syn på utbildning s. 5 
56 Skolan och Jehovas vittnen s. 5 
57 Ibid s. 5 
58 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
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rande utbildning eller inte. Eventuella fördelar vägs då mot de uppoffringar som 
sådana studier för med sig.”59 

 
Egentligen har ingenting förändrats i deras syn på utbildning. För de skriver att om ”arbets-
marknaden kräver mer utbildning än den grundskolan ger …” Det handlar alltså om att ev. 
fortsätta att utbilda sig genom att gå på gymnasiet. I broschyren från åttiotalets mitt talas det om 
yrkesinriktade gymnasieprogram och högre utbildning än så talas det inte om 1995 heller. 
 
Jehovas vittnen anser alltså att det är viktigt att gå i skolan, men det är viktigare att sprida 
budskapet, så därför går man bara i skolan tills man har möjlighet att få ett jobb. 
 
Efter att ha läst detta började jag fundera över sambandet mellan kritiskt tänkande och högre 
utbildning. Undrar hur det egentligen är ställt med det kritiska tänkandet hos Jehovas vittnen? I 
Brooklyn, New York, har man skrivit broschyren ”Skolan och Jehovas vittnen” Denna skrift 
ska sedan alla vittnen runt om i världen rätta sig efter. Jag fastnade nästan på en gång för en av 
broschyrens källhänvisningar som säger att ”Ett par auktoriteter säger att …”60 sedan beskriver 
man varför man inte skall hälsa flaggan som man i många fall gör i USA. Vilka är dessa 
auktoriteter och vem säger att dessa män (det är alltid män) är auktoriteter? Givetvis så är det 
broschyrförfattaren som ger sin subjektiva bedömning av vem som är auktoritet och vem som 
inte är det, men om man kan ge en sådan källhänvisning så tycker jag att det tyder på att man 
överhuvudtaget inte räknar med människors kritiska tänkande. Eftersom dessa tankar skulle ta 
en hel uppsats att få klarhet i så lämnar jag dem med en övertygelse om att några få styrande i 
Brooklyn styr hela världens Jehovas vittnens tankar och handlingar på ett allt annat än demo-
kratiskt sätt. 
 
Vilka skolaktiviteter vill Jehovas vittnens barn inte delta i? 
 
Jehovas vittnen anser alltså att skolan är viktig, men man vill samtidigt inte delta i alla aktivi-
teter som sker i skolan. Detta för att man anser att vissa skolaktiviteter helt enkelt strider mot 
det som står i Bibeln.61 
 
Jag tycker att det känns viktigt att inte bara lista allt som de inte vill att deras barn ska delta i, 
utan att man på något sätt försöker förstå deras sätt att tänka. Samtidigt så är det viktigt att som 
lärare tänka igenom vad man kan låta deras barn slippa och vad man anser vara av så avgörande 
betydelse att man vill att de deltar på något sätt. Att helt slippa någonting tycker jag är uteslutet, 
men det kanske går att omstrukturera det som Jehovas vittnens barn av olika anledningar inte 
kan delta i, så att det passar dem bättre. Givetvis ska det inte bara passa Jehovas vittnet, utan 
också skolan d.v.s. lärare och klasskamrater till vittnet. 
 
Fortsättningsvis så kommer de olika aktiviteterna som Jehovas vittnen inte kan delta i att 
presenteras i olika kapitel. 
 
Sammanfattning 
 
Jehovas vittnens syn på utbildning är att utbildning är viktigt. Någon högre utbildning än ett 
yrkesinriktat gymnasieprogram är det dock aldrig tal om. 
 

                                                 
59 Jehovas vittnen och utbildning s. 6 
60 Skolan och Jehovas vittnen s. 14 
61 Skolan och Jehovas vittnen s. 5 
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Utbilda sig gör man för att kunna försörja sig, så att man utan att vara en börda för samhället 
kan ägna sig åt det viktigaste, sprida budskapet om Jehova. 
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Kap. 2 Demokratiundervisning 
 
Jehovas vittnen tror inte på demokrati, utan förespråkar istället teokrati, gudsstyre.62

 Ett utsökt 
exempel på detta är att se på hur deras egen rörelse styrs av en liten grupp män i USA. Måste 
vara enormt praktiskt för de styrande att det aldrig förekommer några demokratiska val, utan att 
de själva får bestämma vem de vill ha in i sin styrelse (se avsnittet om rörelsens organisation). 
 
Den stora frågan är vad som skulle hända med vårt samhälle om vi lät demokratin stiga åt sidan 
till förmån för teokratin. Kanske skulle ett gudsstyre skapa den frid och harmoni som vårt 
samhälle idag saknar, men samtidigt så kräver ett gudsstyre att någon vet vad Gud vill. Frågan 
är då om alla människor skulle veta Guds vilja, eller om endast ett fåtal skulle vara utrustade 
med den förmågan. Vilken position i samhället skulle då de personerna få? Frågan blir alltså om 
motsatsen till demokrati verkligen skulle bli teokrati, eller om det skulle bli diktatur. 
 
Här ser jag ett stort problem. Lpo-94 säger klart och tydligt att en av de viktigare kunskaper som 
skolan ska förmedla är tanken om demokrati. 
 

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att 
verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar … Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla 
kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall be-
drivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 
samhällslivet”63 

 
Att ha en elev i klassen som inte tror på demokrati och som absolut inte vill, eller kommer att, 
deltaga i samhällslivet genom att t.ex. rösta blir en enorm utmaning, men också väldigt svårt. 
 

”Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmet 
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmed-
lemmar.”64 

 
En huvuduppgift för skolan är alltså att göra sina elever till samhä11smedlemmar. Jehovas 
vittnen vill på många sätt stå utanför samhället. För att förtydliga ännu mer så säger läroplanen 
att skolan skall: 
 

”förbereda eleverna för att leva och verka i samhället”65 
 
Samtidigt så ska man som Jehovas vittne ha respekt för överheten.66 Att inte få påverka vem 
eller vad som är ens överhet, utan bara respektera den överhet man får låter väldigt skrämmande 
i mina öron. De Jehovas vittnen som bor i länder med diktatur och där ständiga övergrepp från 
överheten sker ska alltså respektera de som bestämmer i landet och inte rösta när eventuella fria 
val hålls. 
 

                                                 
62 Nya religioner mitt ibland oss s. 15 
63 Lpo 94 s. 5-6 
64 Lpo 94 s. 7 
65 Lpo 94 s. 7 
66 Skolan och Jehovas vittnen s. 11 
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Tilläggas bör att även vi lärare räknas till denna överhet som ska respekteras, så Jehovas 
vittnens barn kan rent teoretiskt aldrig bli några problembarn, eller värstingungar i skolan.67 
 
Skolval 
 
Anledningen till att man har skolval är att eleverna ska lära sig hur ett politiskt val går till, så att 
eleverna i framtiden själva ska kunna rösta. Val hör också samman med demokratiundervisning 
och att lära sig hur man kan påverka det samhälle man lever i. 
 
Jehovas vittnen engagerar sig inte politiskt, så de röstar inte, de vill därför inte heller delta i 
någon som helst form av skolval.68 
 
Att vara elevrådsrepresentant 
 
Elevrådsrepresentant vill man inte vara. Antagligen så anser de att elevråd hör samman med 
demokrati och demokrati tror man inte på. Deras egen motivering som för övrigt också är den 
enda motivering som ges är hämtad från Joh. 6:15 
 

”han (Jesus) drog sig tillbaka när människorna ville göra honom till kung”69 
 
Detta är enda förklaringen som ges till varför de inte vill vara elevrådsrepresentanter. Jag kan 
bara komma på en enda trolig förklaring och det är återigen att Jehovas vittnens skrifter är 
skrivna centralt i USA. I USA har en elevrepresentant en mer uppmärksammad ställning på 
skolan, än vad som förekommer i Sverige och kanske kan dessa representanter bli en slags 
ledarpersoner på skolan och i vissas ögon uppfattas som små kungar. 
 
Sammanfattning 
 
Jehovas vittnen tror inte på demokrati och ett tydligt exempel på detta är att se på hur deras egen 
rörelse styrs. De engagerar sig inte politiskt, vilket för med sig att de inte röstar. Alltså vill de 
heller inte vara med vid eventuella skolval. De vill heller inte vara elevrådsrepresentanter. 
 
Deras syn på demokrati går stick i stäv med läroplanens demokratiuppfattning. Läroplanen vill 
ha demokratiska aktiva samhällsmedlemmar av de svenska eleverna, något som Jehovas vittnen 
inte ställer upp på genom att de t.ex. anser att man ska underordna sig all överhet. 
 
Jehovas vittnens uppfattning om demokrati kan alltså medföra problem när det gäller under-
visningen, eftersom den svenska skolan vilar just på demokratins grund. 
 

                                                 
67 Jehovas vittnen och utbildning s. 30 
68 Skolan och Jehovas vittnen s. 16-17 
69 Ibid s. 17 
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Kap. 3 Religionsundervisning 
 
Jehovas vittnen kan begära att deras barn befrias från religionsundervisningen om: 
 

”undervisningen är subjektiv, eller innebär att eleverna tar del i någon form av re-
ligionsutövning, ritual, unison bön eller gudstjänst”70 

 
Samtidigt så står det i följande mening: 
 

”Om det å andra sidan är frågan om ett objektivt studium av olika religioner eller av 
bibeln, har Jehovas vittnen ingenting att invända”71 

 
Läroplanen säger att: 
 

”Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.72 
 
”Undervisningen ska vara saklig och allsidig.”73 
 
”Alla elever har rätt att få en saklig och allsidig undervisning om religioner och 
livsåskådningar.”74 

 
Detta borde innebära att läraren i religion måste vara objektiv i sin undervisning och kan inte 
kräva att eleverna tar del i någon som helst religionsutövning. Alltså borde alla barn till Jehovas 
vittnen kunna delta i all religionsundervisning. 
 
I sammanhanget så är det dock intressant att fundera över vad som är en religionsutövning och 
vad som kan tänkas räknas som en del av vår kristna tradition, vårt västerländska kulturarv, som 
läroplanen anser att skolan ska förvalta.75 Är en präst från Svenska kyrkan som läser julevan-
geliet en del av vår kristna tradition, eller en religionsutövning? Jehovas vittnen vill inte delta. 
Eller psalmer som sjungs till jul och på skolavslutningar på de flesta skolor i Sverige? Till 
vilken kategori räknas t.ex. psalmen ”Den blomstertid nu kommer”? I intervjuer (se avsnittet 
med intervjuer) framkom det att vissa Jehovas vittnen kunde sjunga denna sommarpsalm, 
medan andra inte kunde göra det. 
 
I intervjun med ett Jehovas vittne förklarar han varför Jehovas vittnen inte vill följa med till 
kyrkan om en präst kommer att tala. Där framkommer också att samma präst kan komma till 
skolan och prata och då är det inga problem för Jehovas vittnen att delta. En präst i skolan blir 
religionsundervisning och då deltar man. En präst i kyrkan kan däremot bedriva en slags 
propaganda för kyrkan och då vill man inte vara med. Om prästen sedan säger samma sak i 
kyrkan som i skolan saknar betydelse. (Se intervjun med Jehovas vittnet) 
 
Kursplanen säger också att: 
 

                                                 
70 Skolan och Jehovas vittnen s. 26 
71 Ibid s. 26 
72 Lpo-94 s. 5 
73 Ibid s. 6 
74 Ibid s. 38 
75 Ibid s. 10 
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”Genom att möta och lära känna kyrkor och samfund i skolans närhet får eleverna 
inblick i deras verksamhet, gudstjänster och andra sätt att uttrycka sin tro”.76 

 
Att möta och lära känna, kan man göra det utan att på något sätt delta? Hur får man inblick i en 
kyrkas verksamhet utan att aldrig själv ha varit där? Kan man egentligen tycka någonting om en 
gudstjänst i Svenska kyrkan om man aldrig varit gudstjänstbesökare? 
 
Ska ett Jehovas vittne låta sitt barn sätta sin fot i en kyrka, så vill de alltså ha en slags garanti på 
att barnet inte kommer att påverkas på något sätt. Besöker man Svenska kyrkan så får som sagt 
prästen inte närvara, för det kan påverka, utan ett besök i kyrkan får endast handla om att titta på 
lokalen och det kan knappast ge någon större inblick i verksamheten.77 
 
Min roll som religionslärare 
 
Att en enskild elev har en tro som innebär att han/hon har de rätta svaren och den enda 
SANNINGEN, medan alla andra har helt fel ställer krav på mig som lärare. Undervisar jag att 
alla blir salig på sin tro, så har jag trampat inte bara Jehovas vittnen, utan även många andra 
religiösa grupper på tårna, eftersom de anser sig ha den enda sanningen och den enda rätta tro 
som finns. Om jag istället skulle välja en av dessa trosriktningar och undervisa att det bara finns 
… 
 
[Ett stycke text saknas här] 
 
… konsekvenser kan det få i religionsundervisningen? Tidigare i uppsatsen skrev jag om deras 
förhållande till andra kristna grupper. De vill inte ha ekumenik eftersom de anser att frikyrkorna 
och Svenska kyrkan tjänar Satan. Denna inställning tycker jag inbjuder till religionskrig i 
klassen. Samtidigt så kanske barn inte bryr sig om vad den styrande kretsen i Amerika tycker i 
denna fråga, utan det kanske går alldeles utmärkt att komma överens med varandra fastän man 
har olika tro. Om det däremot inte skulle fungera, så står det i kursplanen att: 
 

”Eleverna skall utveckla respekt för varje människas rätt att ha sin egen livs-
åskådning”78 

 
och då är det viktigt att jag som lärare verkligen gör mitt yttersta för att övertyga eleverna om 
vikten av att respektera varandras tro. Ingen får alltså bli mobbad p.g.a. sin tro. Samtidigt så hör 
religionsfrihet också samman med att man har ett demokratiskt samhälle. Jehovas vittnen tror 
som sagt inte på demokrati, utan på teokrati och man kan fråga sig var religionsfriheten får plats 
i ett teokratiskt samhälle? 
 
Sammanfattning 
 
Jehovas vittnens krav på religionsundervisningen stämmer mycket väl överens med det som 
står i läroplanen. Detta innebär att alla Jehovas vittnen bör kunna delta i all religionsundervis-
ning i skolan. 
 

                                                 
76 Kursplaner för grundskolan s. 39 
77 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
78 Kursplaner för grundskolan s. 38 
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Den stora frågan är dock vad som är religionsutövning och vad som är en del av vår kristna, 
västerländska tradition. Även Jehovas vittnens åsikter i denna fråga går isär, genom att vissa 
kan sjunga ”Den blomstertid …” medan andra inte kan det p.g.a. att det är en psalm. 
 
Svårt blir det i alla fall att få ett Jehovas vittne att möta och lära känna kyrkor och samfund i 
skolans närhet, som kursplanen förespråkar, eftersom man vägrar besöka ex. Svenska kyrkan 
om prästen kommer att vara närvarande. Tar man dock med samma präst till skolan och där 
låter honom/henne prata, så fungerar det utmärkt. 
 
Att Jehovas vittnen anser sig ha SANNINGEN bör inte bli några problem, eftersom alla elever 
ska få ha sin egen livsåskådning, det viktiga är dock att alla elever respekterar varandras olika 
tro. 
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Kap. 4 Undervisning om evolutionsläran 
 
Man poängterar att evolutionsläran är en vetenskaplig teori och inte vetenskaplig fakta. Denna 
evolutionsteori avvisar Jehovas vittnen, men anser samtidigt att Bibelns skapelse inte går att 
tolka bokstavligt. Man tror att Gud är upphovsmannen till allt liv och denna tro anser man 
överrensstämma med vetenskapliga fakta.79 
 
Man kräver inte att slippa undervisning om evolutionsläran, men man vill inte att denna teori 
ska vara den enda skapelseteori som behandlas i skolan. De poängterar också att de även vill att 
läraren ska visa respekt för den skapelsetro som deras barn har.80 
 
Deras önskemål tycker jag rimmar väldigt bra med läroplanens tal om allsidig undervisning. 
Att som lärare undervisa om ”Big bang” som den enda teorin och dessutom se teorin som en 
sanning finns det inget belägg för i Lpo-94. 
 
Världen är full av skapelseberättelser och utvecklingsteorier så varför begränsa sig till ”Big 
bang” eller den kristna skapelseberättelsen? Jag tror att det är viktigt att i skolan behandla 
många olika skapelse-/utvecklingstankar och då behandla med samma respekt. Detta kanske är 
ännu viktigare i dagens invandrar Sverige när skolorna är fulla av elever som varken tror på 
Bibeln eller på vetenskapens teorier. 
 
Jag tycker också att det låter väldigt spännande när Jehovas vittnen anser att ”Bibelns skapel-
seberättelse överensstämmer med vetenskaplig fakta” Det skulle vara intressant att höra eleven 
som är Jehovas vittne förklara hur han/hon tror. Kanske rent av de gamla motpolerna ”Ska-
pelsen” - ”Evolutionsläran” då kan förenas. 
 
Sammanfattning 
 
Jehovas vittnen kan delta i undervisning om evolutionsläran, men anser liksom läroplanen att 
undervisningen inte ska begränsas endast till en förekommande teori, utan att allsidigheten i 
undervisningen är viktig. Det gäller att inte heller glömma bort att världen består av fler 
skapelseteorier än den som vetenskapen och Bibeln förespråkar, speciellt nu när fler och fler 
invandrare går i våra svenska skolor. 
 

                                                 
79 Skolan och Jehovas vittnen s. 28 
80 Ibid s. 28 
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Kap. 5 Musik och bildundervisning 
 
Undervisning i musik eller bild som hör samman med våra olika högtider vill Jehovas vittnen 
inte delta i. Musiken som lärs ut får inte heller vara vilken musik som helst, utan texterna ska 
överensstämma med deras värderingar.81 
 
Att sjunga nationalsången 
 

”Fosterländska sånger har som motiv att skapa en nationalistisk patriotisk inställ-
ning som kommer till uttryck i vissa löften om trohet mot flaggan. Och eftersom det 
inte finns någon biblisk grund för den nationalistiska stolthet som så har splittrat vår 
värld, tar vi inte del i att sjunga sånger som upphöjer någon jordisk nation eller 
ledare” 

 
Efter detta citat kommer en hänvisning till Apg. 17:26 där det står: 
 

”Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela 
jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka 
de skall bo”82 

 
Jag måste erkänna att det är svårt att få Apostlagärningarnas ord som en förklaring till varför det 
inte är bra att sjunga ”Du gamla du fria” Samtidigt så ser jag heller ingen anledning till att 
tvinga barn att sjunga nationalsången. Det kanske kan räcka med att känna igen sitt lands 
nationalsång. Här kan det dock bli en liten konflikt. Om man t.ex. bestämmer sig för att sjunga 
nationalsången på t.ex. skolavslutningen och alla elever ska träna att sjunga nationalsången, 
men ett barn slipper p.g.a. religiös övertygelse, kan detta leda till att alla andra eleverna också 
börjar fundera ut ett religiöst hinder för att slippa. Samtidigt så handlar det om ett relativt litet 
problem som säkert kan lösas med en diskussion i klassen. 
 
Det som ovan skrivits om nationalsånger gäller även andra patriotiska sånger t.ex. Kungs-
sången, kampsånger och eventuella skolsånger.83 
 
Bilden 
 
Inga fredsduvor, inga kyrkor, inga tomtar, inga påskkärringar, inga lucior eller julgranar med 
paket. Inga nyårsraketer, inga svenska flaggor, inga midsommarstänger eller majbrasor. Inga 
”Alla hjärtans dags” kort, eller julkort, eller påskkort, eller födelsedagskort o.s.v. listan kan 
göras bra mycket längre.84 Det gäller alltså som lärare att inte spara på fantasin för att hitta på 
ersättningsuppgifter. 
 
Man kan visserligen tycka att det knappast kan spela någon större roll om ett Jehovas vittne 
tvingas tillverkar en påskkyckling eller ett påskägg, men att gå emot sin religiösa övertygelse är 
något långt mycket större än vad ex. påskpyssel på ytan ser ut att vara. I deras ögon handlar det 
inte om tradition och svenskt kulturarv, utan snarare om en tillverkning av hedniska symboler. 
Vem vet vad detta sedan kan få för konsekvenser i deras liv. Kanske blir konsekvenserna av att 
de tvingats delta i påskpyssel att de drabbas av en oerhörd ångest av att ha brutit mot en av sina 
                                                 
81 Skolan och Jehovas vittnen s. 28 
82 Ibid s. 16 
83 Skolan och Jehovas vittnen s. 16 
84 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne 
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religiösa regler. I kapitlet ”Himlen, paradiset & helvetet” i del 1, försöker jag förklara Jehovas 
vittnens paradissyn. Där kommer jag också fram till att Jehovas vittnen kanske ser sin chans att 
komma till paradiset som reducerad om de tvingas att gå emot sin religiösa övertygelse. 
 
Läroplanen talar sig också varm om individanpassad undervisning och att tvinga någon att gå 
emot sin religiösa övertygelse låter knappast individanpassat.85 
 
Sammanfattning 
 
När det gäller musikundervisningen så vill Jehovas vittnen inte sjunga nationalsången. 
Kungssången och liknande patriotiska sånger. De vill inte heller sjunga sånger med högtids-
anknytning ex. julsånger. Allt detta för att det, enligt dem, inte överensstämmer med det som 
står i Bibeln. 
 
Bilden kan idémässigt kräva en hel del från lärarens sida, eftersom t.ex. alla bilduppgifter med 
högtidsanknytning inte kan genomföras med Jehovas vittnen. 
 
Att individanpassa undervisningen innebär att man inte kan tvinga ett Jehovas vittne att delta i 
aktiviteter som strider mot deras tro. 
 

                                                 
85 Lpo-94 s. 6 
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Kap. 6 Idrottsundervisning 
 
Inga problem att delta i undervisningen, men inställningen till idrott är: ”att det alltid är 
viktigare att göra tjänst inför Gud, än att utmärka sig i idrott”. Man vill alltså inte att sina barn i 
någon större utsträckning ska syssla med idrott på fritiden, för då kan idrottsintresset bli större 
än intresset av att tjäna Gud. Organiserad idrott innebär också enligt Jehovas vittnen att barnen 
kan utsättas för ohälsosamt umgänge, så vill barnen trots allt idrotta på fritiden så ska det helst 
då vara tillsammans med andra vittnen.86 
 
Idrottsläraren får alltså inte försöka påverka en elev att t.ex. börja spela fotboll på fritiden bara 
för att eleven tycker att fotboll är jätteroligt, för fritiden bestämmer föräldrarna om. En annan 
invändning som de också kan ha mot idrottsundervisningen är om den innehåller för mycket 
tävlande och tar för mycket plats i skolan.87 Det är bara att tänka på idrottens roll i den 
amerikanska skolan så förstår man vad de menar. För den svenska skolan del bör det inte bli 
några problem. 
 
Den enda aktivitet som de inte kan delta i är ringlekar till jul, som ibland bedrivs på idrotts-
timmarna. Detta för att det har anknytning till julen som av Jehovas vittnen anser vara hednisk 
(se avsnittet om ”firandet av olika högtider i del 2). Allt annat bör fungera friktionsfritt på 
idrottstimmarna. 
 
Sammanfattning 
 
Jehovas vittnen bör kunna delta i all idrottsundervisning, utom eventuella ringlekar till jul. 
 

                                                 
86 Skolan och Jehovas vittnen s. 24 
87 Ibid 
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Kap. 7 Sexualundervisning 
 
Sex hör samman med äktenskap, homosexualitet är fel och abort är något som bara eventuellt 
kan tänkas förekomma om det finns risk för moderns liv, detta är några av Jehovas vittnens 
åsikter i denna fråga.88 
 
Undervisning som bedrivs av någon som inte accepterar deras moralnormer och en undervis-
ning som inte överensstämmer med deras åsikter i denna fråga, vill de inte att deras barn ska 
delta i. De kan alltså begära att deras barn blir befriade från sexualundervisningen om de anser 
att barnen blir negativt påverkade av, för dem, konstiga idéer.89 
 
Det känns som Jehovas vittnen hela tiden presenterar samma problem när det gäller undervis-
ningen i skolan. De vill inte att deras barn ska bli påverkade av någonting som de själva inte 
sympatiserar med. De är rädda för att undervisningen ska vara subjektiv, ensidig eller rent av 
propagandamässig. Eftersom Jehovas vittnen har läroplanen på sin sida när de kräver allsidig 
undervisning och lärare som inte påverkar deras barn med, för dem, konstiga idéer, så borde det 
inte finnas något problem. Deras barn borde alltså kunna delta även i sexualundervisningen och 
ändå ha kvar sina egna värderingar. För att styrka denna åsikt så säger läroplanen att: 
 

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 
Den skall framhålla betydelsen av egna ställningstaganden och ge möjlighet till 
sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma 
förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att de inte blir ensidigt 
påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”90 

 
Sammanfattning 
 
Rädslan för att Jehovas vittnens barn ska bli påverkade och få ”konstiga idéer” av skolan 
sexualundervisning borde vara obefogad. Detta för att läroplanen är överens med Jehovas 
vittnen om att undervisningen inte får påverka eleverna ensidigt. 
 

                                                 
88 Skolan och Jehovas vittnen s. 9-10 
89 Ibid s. 26-27 
90 Lpo-94 s. 6 
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Kap. 8 Engagemang kring fredsfrågor 
 
Det kommer ändå inte att bli fred innan slaget vid Harmageddon och tusenårsriket har kommit, 
så det är egentligen ganska meningslöst att arbeta för fred på jorden, är min tolkning av vad 
Jehovas vittnen tycker om fredsarbete. FN benämns också i flera olika sammanhang som en 
hora, eller på bibelspråk, som en sköka.91 Därför ser man det också som otänkbart att fira 
FN-dagen.92 Man vill heller inte måla eller tillverka fredsduvor.93 
 
Med andra ord så är nog ett fredsprojekt med Jehovas vittnen som deltagare inte att rekom-
mendera. Samtidigt så behöver inte ett fredsprojekt gå ut på att man talar om FN och målar 
fredsduvor, men ofta är dessa två ingredienser med när man talar om fred. Likaså ser många 
demokrati som en förutsättning för fred och vad Jehovas vittnen tycker om demokrati har jag 
redogjort för otaliga gånger i denna uppsats. Om man sedan skulle ge sig på att reducerar 
fredsprojektet genom att inte tala om demokrati, politik, FN, och slopa allt vad fredsduvor 
heter, så tycker i alla fall jag att poängen med ett fredsprojekt också starkt skulle reduceras. 
Personligen skulle jag inte avstå från att arbeta med fredsfrågor i klassen, utan Jehovas vittnet 
skulle istället få avstå från att delta när han/hon anser att aktiviteten överskrider gränsen för vad 
personen anser vara bibelenligt. Detta kan i sin tur variera från elev till elev. Ett Jehovas vittne 
kanske kan delta, medan nästa vittne man får i klassen absolut inte kan delta i samma aktivitet 
som var fullt möjlig för det föregående vittnet. Alla människor är olika, så också Jehovas 
vittnen och det får man inte glömma bort. 
 
Sammanfattning 
 
Fred på jorden blir det i paradiset innan dess blir det inte fred och därför är det också me-
ningslöst att arbeta för världsfreden. FN, politik, fredsduvor och demokrati är områden där 
Jehovas vittnen kan tvingas att avstå från att deltaga när man har ett fredsprojekt i klassen. 
Samtidigt så är Jehovas vittnen olika och tolkar sina skrifter olika, så man kan inte ta för givet 
att de kommer att avstå från att delta i ett fredsprojekt bara för att deras skrifter förespråkar att 
de inte ska delta. 
 

                                                 
91 Nyreligiösa rörelser i Sverige s. 39 
92 Skolan och Jehovas vittnen s. 22 
93 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
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Kap. 9 Firande av olika högtider 
 
Födelsedagsfirande 
 
Födelsedagsfirande omnämns inte i Bibeln och därför vill man heller inte fira födelsedagar. 
Man anser också att man vid födelsedagsfiranden ger den som fyller år en överdriven upp-
märksamhet.94 
 
För mig spelar detta ingen som helst roll rent undervisningsmässigt. Vill de inte att man sjunger 
för dem när de fyller år, så slipper de. Vill de sedan inte sjunga för någon som fyller år så 
accepterar jag detta. Jag tycker det är rättvist, ingen sjunger när Jehovas vittnet fyller år, så ska 
inte heller Jehovas vittnet behöva sjunga när någon annan har födelsedag. Vill man bli firad, så 
får man fira andra också. 
 
Alla helgons dag 
 
Denna högtid som i Sverige firas för att minnas de döda och ära olika helgon, anses som 
instiftad av den kristna kyrkan, men ”den lyckades inte ersätta det hedniska firandet av 
samhain”95 Mina tankar går till Amerikas halloweenfirandet med pumpor och barn som klär ut 
sig till monster. Än en gång så har Jehovas vittnen brustit i att hela världen faktiskt inte ser ut 
som i Brooklyn. 
 
Lucia och julfirande 
 

”Jehovas vittnen vill av samvetsskäl inte ta del i sådana aktiviteter - vare sig de 
består i att sjunga, spela musik, spela en pjäs, gå i parad, rita bilder, vara med på 
fester, äta och dricka eller något annat”96 

 
Inga luciatåg, eller julfester, inget juldrama, inget adventsljus på bänken, inget adventskalen-
deröppnande, inga julsånger, inga tomtar, inget julpysslande, inga julklappar, hårddrar man det 
så innebär det inga aktiviteter i december för Jehovas vittnen. 
 
December månad är helt klart den stora prövningen för lärare med Jehovas vittnen. Alla 
aktiviteter inriktas mot den kommande julen och det gäller att ideligen hitta på lämpliga 
ersättningsuppgifter. 
 
Nyår 
 
[Ett stycke text saknas här] 
 
Påsk 
 
[Ett stycke text saknas här] 
 

                                                 
94 Skolan och Jehovas vittnens s. 18-19 
95 Ibid s. 21 
96 Ibid s. 23 
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Valborg 
 
[Ett stycke text saknas här] 
 
Skolavslutningar 
 
[Ett stycke text saknas här] 
 
… att förbereda inför avslutningen. 
 
Frågan är dock om man i samtal med föräldrarna inte kan få dem att följa med sitt barn på 
skolavslutningen i kyrkan, så att de efter gudstjänsten kan samtala med sitt barn om det som 
prästen sagt. Kanske kan detta vara en lösning som skulle gagna barnet mer än om de tvingas 
stanna hemma. 
 
Sammanfattning 
 
Lättast är egentligen att säga att de inte firar någonting av alla de högtider som uppmärksammas 
i skolan. Anledningen till detta är att alla våra svenska högtider blivit stämplade som hedniska 
av Jehovas vittnen själva. 
 
Att inte fira en högtid innebär också att man inte kan delta i några som helst aktiviteter som har 
högtidsanknytning. Speciellt drabbad är då december månad, som ofta handlar mycket om 
julen. Som lärare är det bara att acceptera denna inställning till våra högtider och sedan göra sitt 
bästa för att hitta på andra uppgifter till Jehovas vittnet. 
 
När det sedan gäller skolavslutningar i kyrkan (Svenska kyrkan) så vill inte Jehovas vittnen 
delta, kanske kan detta lösas med att man som lärare pratar med föräldrarna till Jehovas vittnet 
och ber dem följa med sitt barn till kyrkan, för att efteråt kunna diskutera det som prästen sagt. 
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Kap. 10 Aktiviteter utanför schemat 
 
Klassfester, skoldanser, discon 
 
Hela klassen vill ha klassfest, man planerar, diskuterar och fixar med ev. föräldravakter, men 
Jehovas vittnens barn står utanför. De får inte delta p.g.a. att: 
 

”där förekommer rökning och ofta i högre klasser, alkoholmissbruk. Ibland har 
narkotikamissbruk och lösaktigt sexuellt uppförande förekommit. En person som är 
med vid dessa fester kastas således in i ett ohälsosamt umgänge …”97 

 
Jag känner inte alls igen ovanstående citat när jag tänker på de klassfester under låg- och 
mellanstadietiden där det värsta som kunde hända var ett popcornkrig. Här tror jag att en 
diskussion med föräldrarna är nödvändig om deras barn inte ska känna sig totalt utanför 
klassgemenskapen. De kanske själva skulle kunna ställa upp som vakter på en klassfest och då 
få se att det faktiskt inte hör till vanligheterna att droger förekommer i de yngre årskurserna. 
 
I intervju med ett Jehovas vittne framgick det att han deltog i klassens klassfester under låg- och 
mellanstadietiden, men inga discon (se intervjun med Jehovas vittnet Anders). Enligt deras 
egen skrift är det otänkbart att vara med på klassfester, men med en omtolkning till svenska 
förhållanden och till barn innan högstadieåldern, så fungerade det utmärkt för honom. Samti-
digt så framgår det i lärarintervjuer att lärare haft barn till Jehovas vittnen som avstått från 
klassfester, eftersom deras skrifter hävdar att man bör avstå. 
 
Penninginsamlingar och lotterier 
 
Ska pengarna användas för att främja en politisk verksamhet, eller användas i samband med 
någon religiös helg eller högtid, vill de inte vara med och hjälpa till. Inte heller om man samlar 
in pengar för att köpa en födelsedagspresent till någon, men om man samlar in pengar för att 
köpa en blomma till en klasskamrat som ligger på sjukhus, så vill de vara med.98 
 
Att samla in pengar/sälja lotter till behövande vid t.ex. till förmån för svältkatastrofer i tredje 
världen vill de heller inte delta i. Här hänvisa de till att Jehovas vittnen bedriver egna insam-
lingar där de anser att pengarna bättre kommer fram till de behövande.99 
 
Sammanfattningsvis så kan man säga att de inte vill vara med och skramla med bössa på ”stan” 
för att samla in pengar till nödlidande, de vill inte heller sälja lotter, majblommor, kakor eller 
liknande.100 
 
Teater 
 
Pjäsen måste följa bibelns normer för att Jehovas vittnen ska vilja se den. Samma sak gäller om 
de ska vilja delta. Sker teatern utanför schemat t.ex. man vill åka iväg med skolan och se ett 
teaterstycke på kvällstid, så vägs även tidsaspekten in. Deras egna aktiviteter i Rikets sal 
prioriteras alltid först.101 

                                                 
97 Skolan och Jehovas vittnen s. 24 
98 Ibid s. 25. 
99 Uppgifterna hämtade i intervju med Jehovas vittne. 
100 Ibid. 
101 Skolan och Jehovas vittnen s. 25 
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Mat 
 
Att inte alla barn alltid äter samma mat förekommer väldigt utbrett i den svenska skolan. Många 
är allergiska, eller vegetarianer, eller något annat, så att Jehovas vittnen inte äter blodmat102 
som t.ex. blodpudding bör inte vara något problem vare sig för klasskamraterna eller för skolan. 
 
Sammanfattning 
 
Ska Jehovas vittnen vara med och samla in pengar så måste ändamålet överensstämma med 
deras religiösa övertygelse. Sälja lotter, kakor, majblommor o.s.v. vill de inte heller vara med 
om även om det skulle vara till förmån för tredje världen, eftersom de litar mer på sina egna 
insamlingar. 
 
Om de ska delta i eller se på ett teaterstycke så ska stycket vara bibelenligt d.v.s. ha samma 
värderingar och moral som Bibeln förespråkar. 
 
Jehovas vittnen äter inte blodmat, men i dagens allergi-Sverige, så är knappast specialmat något 
som får speciell uppmärksamhet. 
 

                                                 
102 Ibid. s. 25 
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Kap. 11 Skolan och föräldrarna 
 

”Föräldrar som är Jehovas vittnen vill gärna hjälpa till med att skapa goda förhål-
landen vid undervisningen. De vill att deras barn ska få största möjliga nytta av sin 
skolgång. Och de vill att lärare och annan personal vid skolorna skall veta att de 
kommer att göra allt de rimligen kan för att hjälpa till att uppnå detta.”103 

 
Broschyren som citatet är hämtat från är deras egen skrift och man poängterar att den getts ut 
för att underlätta samarbetet mellan dem och skolan. Man vill alltså framstå som samarbets-
villig och förstående och på allt sätt försöka värna om sina barns skolgång. I mina öron låter det 
väldigt bra, men vi får väl se hur det fungerar i praktiken den dag vi får ett Jehovas vittne i 
klassen. För de anser vidare att: 
 

”Barnen har fötts av föräldrarna, och de är en del av familjen. De är ingen produkt 
av staten eller av någon av dess institutioner. Därför är det föräldrarna som har det 
gudagivna ansvaret att avgöra vilken undervisning deras barn ska få.”104 

 
Här får man en uppfattning av att de anser att det inte är läraren som är experten på undervis-
ning utan det är föräldrarna som ska bestämma undervisningsinnehållet. Lite motsägande känns 
det att sedan läsa i en annan av deras skrifter: 
 

”… Föräldrar som är besatta av tanken att deras barn ska lyckas väl granskar 
skolböckerna noggrant, fördömer och kritiserar lärometoderna och blir genast arga 
när barnen kommer hem med sitt första dåliga betyg. Att agera så kan inkräkta på 
lärarnas rätt att vara de som i första hand ansvarar för undervisningen.”105 

 
Föräldrarna har alltså det ”gudagivna ansvaret att avgöra vilken undervisning deras barn ska 
få”, men samtidigt är det fel att ”inkräkta på lärarnas rätt att vara de som i första hand ansvarar 
för undervisningen. Hur mycket som sedan är lärarens och hur mycket som är föräldrarnas sak 
att bestämma när det gäller undervisningen verkar lämnas åt läsaren att bestämma. 
 
Läroplanen talar om samarbete med hemmet,106 så det får väl bli den gyllene medelvägen, att 
man tillsammans bestämmer vad som ska läras ut i skolan och hur. Samtidigt så kan Jehovas 
vittnens önskemål aldrig få tumma på läroplanens direktiv. Dessutom så måste lärarens röst 
väga tyngre eftersom det ändå läraren som har lärarutbildningen och ansvaret för undervis-
ningen. 
 
Hur som helst så måste jag i alla fall säga att jag tycker att det är bra att det finns föräldrar som 
bryr sig om undervisningsinnehållet. Sådana föräldrar tycker jag borde vara bra mycket bättre 
lämpade som föräldrar, än sådana som inte alls bryr sig om sina barns skolgång. 
 
En anledning, som inte bör glömmas bort, till att de bryr sig om sina barns undervisning är 
givetvis att de vill försäkra sig om att deras barn inte bryter mot det som står i Bibeln och deltar 
i, för dem, olämpliga skolaktiviteter. 
 

                                                 
103 Skolan och Jehovas vittnen s. 3 
104 Ibid s. 30 
105 Jehovas vittnen och utbildning s. 29 
106 Lpo-94 s. 7 
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Sammanfattning 
 
Hur mycket föräldrarna som är Jehovas vittnen kommer att lägga sig i undervisningsinnehållet 
är svårt att säga, men de kommer sannolikt att se till att deras barn inte deltar i aktiviteter som 
strider mot deras tro. Jehovas vittnen utger sig också för att vara samarbetsvilliga och deras 
önskan är inte att ställa till problem för lärarna, utan deras önskan är att deras barn ska få en så 
bra undervisning som möjligt. Med det menas givetvis en undervisning som inte strider mot 
Bibeln. 
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Kap. 12 Borde Jehovas vittnen gå i en friskola? 
 
Att försöka förstå Jehovas vittnens åsikter, som är sammanvävda med deras tro, och att 
undervisa Jehovas vittnen tillsammans med andra barn är två helt skilda saker. Passar egent-
ligen Jehovas vittnen i den vanliga svenska skolan? Är deras krav på skolan rimliga och skulle 
de inte själva vinna på att försöka starta en egen friskola? 
 
I Sverige har vi en religionsfrihetslag. Alla har rätt att tro på vad de vill, utan att bli förtryckta. 
Eftersom vi också har en lag som säger att alla barn ska gå i skolan, så måste vår svenska skola 
kunna rymma barn som har alla världens olika trosriktningar. Med andra ord så måste Jehovas 
vittnen också kunna få plats, utan att behöva göra avkall på sin tro. Frågan kvarstår dock, 
BORDE Jehovas vittnen gå i en friskola istället? Är den vanliga svenska grundskolan det bästa 
alternativet för dem själva? 
 
Livets Ord och Waldorf är två exempel på inriktningar som insåg att deras övertygelse om hur 
undervisning bör bedrivas var så långt ifrån den svenska skolan att de ansåg det bättre att starta 
egna friskolor. Jehovas vittnen väljer istället att vara kvar i den offentliga skolan, men på sina 
egna premisser. 
 
Man undrar verkligen om det i långa loppet inte är barnen som får lida, barnen till vittnena. Att 
alltid vara annorlunda, att alltid fundera över om det är tillåtet, eller om man ska vägra. Det 
måste vara fruktansvärt att vara Jehovas vittne när det lider mot jul och klassen i flera veckor 
tränar lussetåg, tänder ljus och har julfester. För att inte tala om alla andra högtider som hela 
tiden infaller under årets lopp. Bara att stå ut med allt prat om födelsedagskalas, julklappar och 
discon och försöka förstå varför det är så farligt att rita fredsduvor eller äta blodpudding som 
alla ens klasskamrater gör. Det krävs verkligen ett starkt barn för att orka gå mot strömmen i 
minst nio år. 
 
I en av deras broschyrer hittade jag ett spännande avsnitt som heter ”Skolan i teokratins tjänst” 
Där står det att alla rörelsens 75 000 församlingar världen över varje vecka bedriver en 
verksamhet som heter just ”Skolan i teokratins tjänst”. Här får barnen lära sig att bli duktiga på 
att läsa och tala offentligt. En instruktör leder verksamheten och den riktar sig till skolbarn som 
precis lärt sig läsa ända upp till tonåringar.107 
 
Kanske är detta första steget mot en framtida friskola. Samtidigt så ska man komma ihåg att det 
inte är så lätt att bara öppna en friskola. Friskolorna måste ju också hålla sig till läroplanen, så 
de måste först bli godkända. Här kan jag tänka mig att demoktatiidéerna kan bli ett problem för 
rörelsen. En annan sak som också behövs för att starta en skola är pengar och det kan vara nog 
så svårt att få fram i detta lågkonjunkturens Sverige. Om man bortser från dessa praktiska 
problem, så kan jag mycket väl tänka mig att Jehovas vittnens barn skulle vinna en del på att gå 
i en friskola. När barnen i den vanliga skolan tränar luciatåg, kan Jehovas vittnen i sin skola 
göra något annat, utan att känna sig utanför eller konstiga. Men när skulle då Jehovas vittnens 
barn träffa icke-vittnen? Är det så lyckat att hela tiden umgås med människor som har samma 
tro, samma värderingar och samma syn på livet? 
 
Man funderar också på vad som skulle hända med alla de barn som inte har någon tro, eller som 
är medlemmar av tradition i Svenska kyrkan, om alla barn med en uttalad personlig tro gick i en 
friskola istället för i den vanliga skolan. Skulle inte alla fördomar om olika religiösa grupper 

                                                 
107 Jehovas vittnen och utbildning s. 11 
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växa sig ännu starkare bland dessa barn, eftersom man aldrig träffar barn med en personlig 
övertygelse? Jag tror att Jehovas vittnen skulle bli ännu mer ”konstiga” om de klumpades ihop 
för att gå i en speciell skola. Det skulle nog lätt kunna bli en oerhörd ”vi” och ”dom” känsla på 
de olika skolorna genom att barn som inte är vittnen aldrig skulle träffa barn som var vittnen 
och tvärt om. Med andra ord så tror jag att det är bra att det finns Jehovas vittnen i den vanliga 
grundskolan, för ett barn som fått en relation till ett Jehovas vittne kommer som vuxen inte ha 
så stora fördomar om Jehovas vittnen, som ett barn som bara hört talas om de ”konstiga barnen 
på den konstiga skolan”. 
 
För att klargöra mina åsikter ytterligare, så tycker jag inte att Jehovas vittnen ska gå i en 
friskola. Visst kanske Jehovas vittnen skulle må bra av att gå i en skola där alla var som de 
själva. Där ingen firade jul och där fröken aldrig tände ljus till advent, men jag tror att de 
faktiskt också mår bra av att se att barnen som målar fredsduvor inte är så konstiga. Att det 
faktiskt går att leka med barn som får presenter när de fyller år. Samma sak när det gäller barn 
till icke-vittnen, de behöver få möta och lära känna barn som inte får några julklappar över-
huvudtaget, men som ändå är glada och trevliga att leka med. 
 
När det sedan gäller lärarens roll och undervisningsbiten, så måste som sagt en friskola ändå 
följa läroplanen, som talar sig varm om demokrati. Den biten får de helt enkelt bara acceptera, 
så när det gäller läroplanen spelar det egentligen ingen roll för Jehovas vittnena om de skickar 
sina barn till den vanliga grundskolan, eller startar en friskola. För oss lärare spelar det dock en 
stor roll om Jehovas vittnen väljer friskolealternativet istället för att hamna i vårt klassrum. I 
ärlighetens namn så vore det enklast för mig som lärare om de valde friskolealternativet. Det är 
många krav som Jehovas vittnen ställer på skolan och jag förstår om många lärare tycker att de 
borde gå i en friskola istället. Det kanske även jag tycker den dag jag konfronteras med ett 
Jehovas vittne i klassen och förtvivlat försöker hitta lämpliga ersättningsuppgifter. Nu tycker 
jag dock att alla parter vinner mer på att de finns kvar i den vanliga grundskolan, eftersom man 
då håller fördomarna på avstånd. 
 
Sammanfattning 
 
För att förstå människor med en annan tro, så behöver man få träffa människor med en annan 
tro. Jag tror att framtidens vuxna skulle ha ännu mer fördomar om Jehovas vittnen om de 
klumpades ihop för att gå i en friskola. Likaså skulle även Jehovas vittnen få fördomar om 
barnen på ”de andra skolorna”, eftersom de bara skulle träffa barn med samma tro. För att inte 
få ett framtida samhälle med fler fördomar så tror jag inte på friskolealternativet. 
 
Möjligheten finns dock att Jehovas vittnen själva skulle vinna något på att slippa gå i en skola 
där man måste fundera på om man kan eller inte kan delta i undervisningen. Likaså skulle 
många lärare slippa fundera ut specialuppgifter till Jehovas vittnen som inte kan delta i den 
vanliga undervisningen. Jag anser dock att vinsten i form av mindre fördomar är den största 
vinsten, således bör, enligt mig, Jehovas vittnen finnas kvar i den svenska grundskolan. 
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Utdrag ur intervju med Jehovas Vittnet (och pionjären) Anders, 24 år 
 
Vad har du för utbildning? 
– 9-årig grundskola 
 
Vad jobbar du med? 
– I matvaruaffär 
 
Vad anser du om högre utbildning? 
– Nästan en nödvändighet, eftersom det är så svårt att få jobb i dagens Sverige. 
 
Ganska snabbt uppenbarar det sig att han anser att högre utbildning är en yrkesinriktad 
gymnasieutbildning, medan jag tänker på högskoleutbildning. Efter att ha klarat ut vad jag 
menar med högre utbildning, så svara han: 
 
– Det är upp till var och en att bestämma om den vill ha en högre utbildning (högskoleutbild-
ning). 
 
Känner du något Jehovas vittne som under sin tid som vittne gått eller som nu går på en 
Högskoleutbildning? 
(Efter mycket funderande svarar han slutligen) 
– Nej det gör jag inte, men det är inte förbjudet för oss att utbilda oss 
 
Tror du att äldre Jehovas vittnen skulle titta snett på er yngre om ni började högskole-
utbilda er? 
– Kanske, men vad folk tycker och tänker tycker inte jag att man ska fästa någon större vikt vid. 
Samtidigt så måste jag säga att sällskapet rekommenderar en kortare yrkesutbildning, så att man 
sedan kan ägna sig åt att sprida budskapet. 
 
Vad tyckte du om skolan? 
(Anders har gått i en skola i en stad som har 12 000 invånare) – Tråkig, speciellt högstadietiden. 
Alldeles för många ointressanta ämnen som man inte valt själv. 
 
Vad var jobbigt i skolan p.g.a. att du är ett Jehovas vittne? 
– Ingenting vad jag kommer ihåg. Jag hade en bra relation till mina klasskompisar och kände 
mig accepterad i klassen. 
 
Tyckte du att lärarna respekterade din tro? 
– Ja det tycker jag att de gjorde. När jag inte kunde delta fick jag andra uppgifter. Jag kommer 
inte ihåg riktigt vad jag fick för specialuppgifter, men det handlade om att skulle t.ex. klassen 
rita tomtar ritade väl jag en snögubbe istället. Ibland fick jag också vara ledig från skolan. Det 
var dagar som ägnades åt att se på luciatåg, eller att vifta med flaggor. 
 
Hur såg klasskamraterna på det? 
– De visste att jag var ett Jehovas vittne så det blev aldrig några problem. 
 
Hur tyckte du det var att gå i skolan under december månad? 
– Det gick väl det också. När alla hade ljus på sina bänkar och fröken läste någonting, så tyckte 
jag det var ganska mysigt, fastän jag själv inte hade något ljus. Efter jul var det många som 
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frågade mig om vad jag fått i julklapp, men de nöjde sig alltid med att jag sa att jag var ett 
Jehovas vittne och vi firar inte jul. 
 
Deltog du på klassfester/klassresor? 
– Vi åkte nog aldrig på klassresa, men på olika utflykter var jag med. När det sedan gäller 
klassfester så var jag med under låg- och mellanstadiet, men på högstadiet hade vi inga 
klassfester och hade det anordnats är det nog tveksamt om jag hade velat vara med. Sedan 
anordnades också discon (åk. 1-6) men då var jag aldrig med. 
 
Vad kan ett Jehovas vittne INTE delta i för skolaktiviteter? 
Vi kommer överens om att försöka gå igenom en sak i taget, men han säger omgående att några 
julaktiviteter, eller födelsedagsfirande vill de inte vara med om. 
 
Demokratiundervisning? 
– Det är väl obligatoriskt, så det är klart vi deltar. 
 
Om klassen gör egna partier som man sedan ska rösta på, kan du då delta? 
– Nej vi blandar oss inte i politik på något sätt. När vi skulle ha val i skolan slapp jag vara med. 
 
Skulle du kunna vara elevrådsrepresentant? 
– Nej, det har också med politik att göra. 
 
Kan du delta på ett klassråd? 
– Klassråd? Det kommer jag inte ihåg att vi hade, men det är klart att jag kan räcka upp handen 
om klassen ska bestämma vilken färg de vill ha på gardinerna. Det tycker jag inte är att rösta det 
handlar mer om att säga sin åsikt. 
 
Skulle du också kunna vara ordförande på ett sådant klassråd där man ska besluta om 
färgen på gardinerna? 
– Nja, det är mera tveksamt, det vet jag faktiskt inte om jag skulle kunna. Står det ingenting om 
detta i de papper du läst som handlar om vad vi (Jehovas vittnen) tycker i denna fråga? 
 
Nej jag har inte läst något som handlar om klassråd. Kan du inte bara svara hur du 
skulle handla, så det skulle kännas rätt för dig i denna fråga? 
– Jag vet inte riktigt … (Efter att ha diskuterat frågan fram och tillbaka under en längre stund 
utan att komma någon vart, så lämnar vi ämnet och han säger än en gång att han inte vet vad 
sällskapet anser i denna fråga.) 
 
Religionsundervisning? 
– Sällskapet rekommenderar att man ska undersöka olika religioner, så det är klart att vi deltar. 
 
Skulle du låta ditt barn tillsammans med skolan besöka Svenska kyrkan om du också vet 
att en präst kommer att säga några ord? 
– Nej, men samtidigt så tycker jag också att det har med barnets ålder att göra. Går barnet på 
högstadiet så kanske det skulle få vara med. Jag tycker att det också beror på vem som är präst. 
 
Om prästen kommer till skolan och pratar då? 
– Då är det ju religionsundervisning, så då är det klart att man ska vara med. Tar skolan däremot 
in Livets ord i skolan, så skulle inte mitt barn få vara med. 
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Det är alltså skillnad på vad man befinner sig i för lokal om det är tillåtet att höra på en 
präst från Svenska kyrkan? 
– Ja, i skolan får man ju inte försöka påverka eleverna på det sätt man kan göra i en kyrka. 
 
Men prästen kanske säger samma sak oberoende var han befinner sig? 
– Det spelar i alla fall roll (efter att ha ältat detta fram och tillbaka, så tolkade jag det som att det 
går att gå till kyrkan för att se lokalen och sedan ta med sig prästen till skolan och så får han 
prata där). 
 
Kan ni sjunga psalmer? 
– Beror på, ”Den blomstertid …” sjöng jag i alla fall, men absolut inte julpsalmer som ”Stilla 
natt” och liknande. 
 
När vi ändå är inne på ”Den blomstertid …” Kan ni vara med på skolavslutningar i 
kyrkan? 
– Vet inte. Vi hade aldrig skolavslutningen i kyrkan. 
 
Undervisning om evolutionsläran? 
– Jag tycker det var tråkigt att alla lärare tyckte att ”Big Bang” var det enda man kunde tro på. 
Jag tycker att lärare skulle ta upp flera olika skapelseteorier. 
 
Hur gammal tror du att jorden är? 
– Ja vad säger de nu …? Är det inte 5 miljarder år, eller något liknande? 
 
Jag har läst litteratur som säger att Jehovas vittnen anser att jorden är 6000 år gammal 
– Det stämmer inte, vi anser att det är 6000 år sedan Adam skapades, inte sedan jorden kom till. 
Detta du läst måste vara någon fördom som någon har om oss. 
 
Vad skulle du vilja säga till en blivande lärare, som med största sannolikhet någon gång 
kommer att få ett Jehovas vittne i klassen? 
– Jag tycker att läraren ska vara tillmötesgående mot elevens krav, för eleven kommer ändå inte 
att ge sig. (vi diskuterar detta en stund och han poängterar att ett Jehovas vittne kan man aldrig 
tvinga att göra något som strider mot deras tro, för eleven kommer aldrig att ge efter oberoende 
vad läroplanen säger. 
 
Skulle det inte vara enklast för alla parter om ni startade en friskola? 
– Friskola? Vad är det? (jag förklarar och han svarar sedan tvekande) – Det låter inskränkt, folk 
skulle se oss som en isolerad grupp. Nej jag tror inte att en friskola skulle vara ett bra alternativ. 
Hur skulle det sedan fungera på orter med få vittnen? Då skulle man få lång resväg, nej det låter 
inte som ett bra alternativ. Även för dem i storstäderna där det finns fler vittnen, så tror jag inte 
heller på idén. 
 
Kommentarer till intervjun med Jehovas vittnet Anders 
 
Denna intervju är ett Jehovas vittnes åsikter och upplevelser och det går inte att säga efter hans 
erfarenheter att samarbetet mellan Jehovas vittnen - lärare - och klasskamrater alltid flyter lika 
smärtfritt som han anser att det gjort för honom. Själv påpekar han också många gånger att den 
fina relationen han hade till sina klasskamrater löste många problem, som kanske skulle ha 
kunnat bli jobbiga för honom. Likaså att lärarna aldrig tvingade honom att delta i aktiviteter 
mot hans vilja, underlättade enormt. Samtidigt säger han att det är vår uppgift som lärare att 
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tillmötesgå elevens krav, för ett Jehovas vittne kommer aldrig att ge med sig och gå emot sin 
övertygelse. Detta oberoende av vad läroplanen säger. Detta uttalande tycker jag tyder på att 
Jehovas vittnens tro och övertygelse om vad som är rätt och fel, sant och falskt är något som är 
en del av dem själva. Något som är enormt starkt förankrat i deras självmedvetande. Skulle de 
bli tvingade, skulle de också förlora en bit av sin identitet och sin självkänsla. 
 
Jag har valt att inte ta med hela intervjun, eftersom den var väldigt lång, istället har jag valt att 
ha hans åsikter som källa på några ställen när jag skriver om vad Jehovas vittnen anser i olika 
frågor. Eftersom Anders är pionjär inom rörelsen och arbetar 90 timmar i månaden med att 
sprida budskapet, så tycker jag att han är en lika trovärdig källa som litteratur skriven av en 
person som inte tillhör Jehovas vittnen. Blandningen av källor blir mycket mera intressant om 
man använder både de som är för och de som är mot och sedan försöker dra egna slutsatser 
därefter. 
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Utdrag ur intervjuer med lärare som haft Jehovas vittnen i klassen 
 
Av 10 st, tillfrågade lärare hade endast 4 st. haft Jehovas vittnen i klassen. De sex lärare som 
inte haft Jehovas vittnen i klassen hade alla arbetat som lärare i 25-30 år. Av detta drar jag 
slutsatsen att Sveriges drygt 20 000 Jehovas vittnen, exklusive barn, inte är så många att man 
nödvändigtvis kommer att få dem i klassen under sin lärargärning. 
 
Eftersom mitt urval av lärare helt har grundat sig på om de haft Jehovas vittnen i klassen, alltså 
inget köns- eller ålders urval har gjorts, så har det naturligt fallit sig att alla lärare som haft 
Jehovas vittnen i klassen varit lärare länge och därför också hunnit komma i kontakt med 
Jehovas vittnen. Kanske hade svaren blivit annorlunda om ett urval varit möjligt. 
 
(Obs. Namnen är fingerade) 
 
När hade du senast ett Jehovas Vittne i klassen? 
 
Berit 
En kille i klassen för två år sedan. 
 
Pernilla 
1968 i hennes första klass, när hon var precis nyutexaminerad. 
 
Ove 
För 20 år sedan. 
 
Camilla 
Förra året hade hon två elever. 
 
Hur tyckte du det var att ha ett Jehovas Vittne i klassen? 
 
Berit 
Tyckte att det fungerade bra, pojken var duktig i skolan, men hon tvingades heller aldrig honom 
att vara med på saker som han inte ville. 
 
Pernilla 
Fick inte veta förrän efteråt att flickan hon haft i klassen i tre år varit ett Jehovas vittne. Hon 
hade varit med på ALLA aktiviteter, även till jul och födelsedagar och Pernilla hade aldrig 
märkt att flickan varit ett Jehovas vittne. Av det drar Pernilla slutsatsen att flickan inte varit sin 
religion trogen. 
 
Efter detta konstaterande avslutades intervjun med Pernilla. 
 
Ove 
Tyckte att han fick ta hänsyn till Jehovas vittnet när de talade om julbudskapet. Det gick inte 
heller att fira födelsedagar, eller göra studiebesök i kyrkan med Jehovas vittnet som deltagare. 
 
Camilla 
Problematiskt vid jultid, födelsedagsfirande och kyrkobesök. 
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Hur fungerade föräldrakontakten? 
 
Berit 
Tycker att föräldrakontakten fungerade dåligt. Det skar sig mellan henne och mamman. 
Mamman tillät inte pojken att gå till kyrkan för att titta på byggnaden, orgeln o.s.v. fastän inte 
prästen skulle vara med överhuvudtaget. Mamman ansåg vidare att präster är världens avskum 
vilket resulterat i religionsdebatt mellan henne och Berit. Slutligen hade även skolledningen 
kopplats in. 
 
Berit framförde sedan ett önskemål till pappan att klassen skulle få komma till Rikets sal på 
studiebesök, för att se hur de har det där. Hon trodde att det skulle ha varit roligt för pojken att få 
visa runt klassen i deras lokaler, men det blev aldrig något besök. Pappan hade sagt vid 
upprepade tillfällen att han skulle ordna ett besök, men de fick aldrig komma och anledningen 
till detta fick Berit aldrig veta. 
 
Ove 
Konfronterades med föräldrarna, efter att ha tillrättavisat deras son. Pojken hade varit hos 
tandläkaren och på hemvägen därifrån köpt godis. Ove hade då tagit pojkens godispåse, 
eftersom han tyckte att pojken uppträtt nonchalant, genom att köpa godis direkt efter ett 
tandläkarbesök. Ove tog hem godispåsen och brände upp den. Föräldrarna blev då arga och 
beskyllde honom för att ha stulit deras sons godis. Detta kom sedan också att leda till att 
föräldrarna skrev insändare i tidningen. Om detta skulle ha inträffat även om föräldrarna inte 
varit Jehovas vittnen är oklart, men troligt. 
 
Ove tyckte även att föräldrarna uppträdde misstänksamt gentemot samhället och ogillande mot 
den kristna tro han representerar. 
 
Camilla 
Kontakten med hemmet fungerade utmärkt. 
 
Vilka aktiviteter kunde Jehovas Vittnet inte vara med på? 
 
Berit 
 Inte följa med till kyrkan fastän det endast handlade om att titta på kyrkolokalen. 
 Han sjöng heller aldrig några psalmer, inte ens ”Den blomstertid …” då pojken stått tyst. 
 Eftersom de inte firar någonting, så då fick pojken göra annat i samband med högtidsfi-

rande. Men vissa saker till jul gick att lösa väldigt bra. T.ex. till advent när man tänder ljus, 
om man tänder ljus ofta så firar man inte, men om man tänder ljus en gång i veckan så firar 
man. Då kom de överens om att de skulle tända ljus ofta och då kunde också pojken sitta 
kvar inne i klassrummet. När Berit jobbade på en annan skola och hade en flicka i klassen 
som var ett Jehovas vittne, hade hon varit tvungen att sitta i korridoren när klassen tände ljus 
till advent, vilket Berit tyckte var väldigt tråkigt. Då hade hon tyckt väldigt synd om barnen 
till Jehovas vittnen. Med killen hade det däremot fungerat mycket bättre. (Han hade aldrig 
något eget ljus på bänken, men han kunde vara kvar i klassrummet) 

 Luciafirande var han aldrig med på. Han fick inte ens titta på skolans luciatåg. 
 Sedan på Svenska flaggans dag så fick han inte heller vara med. 
 När det gällde födelsedagar, så gick det att fira på fel dag. Man fick aldrig uppmärksamma 

honom på hans födelsedag, men en annan dag gick det bra. 
 Elevrådsrepresentant gick det inte att vara, likaså kunde han inte vara ordförande på 

klassråd. 
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 Klassfester deltog han aldrig på (detta gäller åk. 1-3) 
 
Berit anser ändå att pojken smälte in ganska bra, hon tänkte inte så mycket på om han inte 
kunde göra allt som alla andra gjorde. De (pojken och Berit) hade kommit överens om att 
pojken själv skulle bestämma vad han kunde vara med på och när han behövde göra andra 
uppgifter, vilket fungerat väldigt bra. 
 
Ove 
 Inte fira någonting och inte delta i aktiviteter runt högtiderna. 
 Inte besöka kyrkan. 
 
Camilla 
Anser att i december månad skulle de helst ha en annan skolform, utan de svenska jultradi-
tionerna. 
 
 Inga aktiviteter i samband med julen. 
 
Vid ett tillfälle skulle klassen klippa juldekorationer. Eleven vägrade p.g.a. att hon är ett 
Jehovas vittne. Då råkar flickans pappa komma på besök och han kompromissade till sig att 
juldekorationerna var som klippdockor, eller bokmärken. Sedan gick det utmärkt för flickan att 
klippa ut juldekorationerna. 
 
Adventssångerna fick nya titlar ur Jehovas vittnens sångbok och sedan gick även dessa att 
sjunga. 
 
Hur fick du reda på att Jehovas Vittnet inte kunde delta i olika skolaktiviteter? 
 
Berit 
Fick en broschyr av föräldrarna innan pojken började i klassen, där det stod vad Jehovas vittnen 
inte kunde vara med på för aktiviteter i skolan. 
 
Ove 
Minns inte riktigt hur det var. 
 
Camilla 
Även hon fick en broschyr av föräldrarna. 
 
Hur var Jehovas Vittnets relation till klasskamraterna? 
 
Berit 
Den var bra. Berit tycker att det fungerade väldigt bra med honom i klassen. Pojken hade varit 
en väldigt stark och självständig person och dessutom så hade han känt klasskamraterna sedan 
han var liten. Berit kan dock tänka sig att det är värre om man kommer ny som Jehovas vittne 
till en klass, då kan det nog vara jobbigt att vara annorlunda. 
 
Ove 
Inga problem, pojken hade kamrater och var accepterad av klasskamraterna. 
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Camilla 
Flickorna blev inte mobbade trots att de hade andra åsikter, men Camilla tyckte synd om dem 
när barnen hade födelsedagsfester och de inte kunde vara med. 
 
Tycker du att Jehovas vittnen skulle gå i friskola istället för i vanlig skola? 
 
Berit 
Vet inte riktigt, eftersom hon tycker att det fungerade bra med killen hon hade senast. Hon 
poängterar också att det är väldigt olika hur det fungerar och tror det skiljer sig ganska mycket 
från familj till familj hur stränga de är i sin tro och att detta sedan inverkar på hur det fungerar i 
skolan. 
 
Efter påtryckningar svarar Berit fortfarande att hon inte kan ta ställning i denna fråga. 
 
Ove 
Svårt att svara när erfarenheten ligger så långt bak i tiden. 
 
Camilla 
Kanske, men även hon tvekar. 
 
Kommentarer till lärarintervjuerna 
 
Det har som sagt inte varit alltför lätt att få tag i lärare som haft Jehovas vittnen i klassen. Lärare 
som hade vittnen i klassen för väldigt många år sedan är knappast så representativa för dagens 
Jehovas vittnen och dagens skola. Mycket hinner förändras på mer än 20 år. Samtidigt så har 
alla 10 lärare haft något att säga om de Jehovas vittnen som funnits på skolan och alla 10 har 
pratat om att Jehovas vittnen inte vill delta i julfirandet och att de inte firar födelsedagar. Av det 
drar jag slutsatsen att i samband med våra högtider kommer Jehovas vittnen att utmärka sig som 
annorlunda i skolan. 
 
Det som skulle ha varit intressant att få svar på är hur det fungerar att ha elever i klassen som 
inte tror på demokrati, men det visade sig att det är svårt att sätta fingret på vad demokrati 
egentligen är. Elevråd och klassråd har diskuterats, men eftersom det inte är lika med demo-
krati, så är jag fortfarande svarslös på denna fråga. Samtidigt så kanske det är just i samband 
med klassråd, elevråd och skolval som deras demokratitankar visar sig, annars kanske det inte 
syns i skolsammanhang. 
 
En annan slutsats som jag också tycker går att dra efter att ha talat med tio lärare är att Jehovas 
vittnen är olika. Man kan inte dra dem alla över samma kam. Det som är möjligt för ett vittne är 
omöjligt för ett annat. Därför måste man föra en dialog med eleven och dess föräldrar som är 
Jehovas vittnen och kan inte ta någonting för givet. Slående exempel på detta är när Berit 
berättar om ett vittne som fick sitta i korridoren när klassen tände ljus till advent, medan en 
annan elev ett annat år kunde vara med i klassrummet om de tände ljus. Anledningen till att det 
andra vittnet kunde vara med var att de bestämt att man inte firar advent om man tänder ljus 
ofta, firar gör man om man tänder ljus en gång i veckan. Eftersom de tände ljus ofta och ”inte 
firade” så kunde också Jehovas vittnet vara med. Samma sak berättade Camilla om juldekora-
tionerna som skulle klippas. Där kom de överrens om att det var som att klippa klippdockor och 
då fungerade även detta, eftersom klippdockor är oreligiöst, medan Jehovas vittnen inte vill 
befatta sig med julen överhuvudtaget. Det gäller alltså att hitta på egna lösningar för vårt 
strävansmål som lärare måste ändå vara att alla elever alltid kan delta i all vår undervisning. 
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Diskussion 
 

”Jag har flitigt bemödat mig om att inte skratta åt folks förehavanden, ej 
heller att sörja över dem eller avsky dem, utan att förstå dem” 
Spinoza  
 

Väl medveten om att jag som ett icke vittne aldrig kan uppnå den förståelse som Spinoza talar 
om, så hoppas jag att Du som läsare inte tycker att jag varken skrattar, sörjer eller avskyr 
Jehovas vittnen, utan att jag i alla fall har en liten gnutta förståelse för deras sätt att tro och 
handla. 
 
Att försöka förstå människor med andra värderingar, annan tro och andra tankar om vad som är 
rätt och fel, än det som det svenska samhället representerar, är svårt. Samtidigt så är det väldigt 
spännande med människor som avviker från det som ”Svensson” anser vara självklart. 
 
Jag hoppas att man som lärare kommer att se på barn som har en annan tro med ögon som inte 
bara ser problemen som kan uppstå genom att eleven på grund av sin tro inte vill vara med på 
alla lektioner. Utan att man ser de fördelar som finns med att ha ett Jehovas vittne i klassen. En 
stor fördel är onekligen att alla elever i klassen får kunskap om rörelsen. Denna kunskap leder 
förhoppningsvis till att det i framtiden finns en grupp vuxna människor som är mindre för-
domsfulla mot rörelsen p.g.a. att de själva under sin skoltid umgåtts med klasskamrater som 
varit Jehovas vittnen. En stor uppgift för oss som lärare är just att ta död på fördomar och att se 
till att alla har det som Lpo-94 skriver, nämligen respekt för var och ens tro och åsikter och en 
del av detta ”fördomsdödande” får jag onekligen gratis med ett Jehovas vittnen i klassen. 
 
Än en gång så vill jag också poängtera att alla människor är individer, så också Jehovas vittnen. 
Det som en individ kan göra kan, ser en annan som otänkbart. Visst finns det generella regler 
som gäller alla Jehovas vittnen, men hur man resonerar kring och tolkar dessa regler varierar. 
Inget Jehovas vittne firar födelsedagar, men en del kan få presenter på fel dag (dagen innan eller 
efter födelsedagen), medan andra absolut inte kan tänka sig en present som kan tolkas som en 
”födelsedagspresent”. Hur den enskilda individen väljer att tolka sina ”trosregler” måste jag 
alltså ta reda på som lärare. Jag kan inte nöja mig med broschyren om vad rörelsen står för i 
olika skolfrågor, som föräldrarna till Jehovas vittnet med stor sannolikhet stoppar i min hand, 
jag måste engagera mig och aktivt föra en diskussion med de inblandade parterna. 
 
Min uppgift som lärare är alltså att försöka förstå Jehovas vittnen, förstå varför de inte alltid vill 
vara med på den undervisning jag bedriver och försöka få icke vittnena i klassen att respektera 
Jehovas vittnens tro och de yttringar som tron för med sig. Det viktigaste är dock att jag som 
lärare aldrig låter Jehovas vittnens åsikter och trosyttringar stå över det som Lpo-94 föresprå-
kar, för det viktigaste för mig som lärare måste ändå vara att hålla mig till mitt styrdokument 
d.v.s. läroplanen. 
 
Avslutningsvis vill jag än en gång poängtera att det allra viktigaste i min roll som lärare är att i 
min relation med Jehovas vittnen aldrig utnyttja min auktoritetsställning, som jag som lärare 
besitter gentemot mina elever, och tvinga ett barn att gå emot sin religiösa övertygelse. För det 
som för mig verkar banalt kan för ett Jehovas vittne ses som en reducering av dennes chans att 
komma till det eviga underbara paradiset på jorden. 
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GRUNDSKOLLÄRARLINJEN

Sammanfattning


Ett av de stora svaren jag kommit fram till efter att ha skrivit denna uppsats är att Jehovas vittnen är olika. Det som känns rätt och riktigt för ett vittne kan vara helt fel för ett annat. Därför kan man som lärare aldrig ta för givet att bara för att man läst om rörelsen, eller haft ett Jehovas vittne i klassen, så vet man exakt vilka skolaktiviteter som Jehovas vittnen inte kommer att vilja vara med på. Samtidigt så bestämmer den styrande kretsen i Brooklyn, New York, hur världens vittnen ska agera i olika skolsituationer, vilka aktiviteter man som Jehovas vittne inte ska delta i och varför. Det finns alltså generella regler för alla Jehovas vittnen världen över, men hur man tolkar dessa regler och hur strikt man väljer att följa dem varierar.


I många fall så stämmer Jehovas vittnens syn på skolan och undervisning mycket väl överens med den syn som Lpo-94 representerar, så alla Jehovas vittnen borde kunna delta i de flesta undervisningssammanhang. När det däremot gäller tankar som rör demokrati, så går åsikterna isär. Jehovas vittnen tror inte på demokrati, medan Lpo-94 höjer demokratin till skyarna. Detta kan orsaka problem för mig som lärare. De flesta konkreta problem kommer dock att visa sig i samband med våra högtider, eftersom Jehovas vittnen inte firar någon av dessa.


Att se till att Jehovas vittnen istället gick i en friskola, skulle knappast lösa några problem, snarare skulle fördomarna blomstra ännu mer, eftersom vittnen och icke vittnen då inte skulle träffa varandra.
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Förord

Ett stort tack till alla som hjälpt och inspirerat mig att skriva denna” uppsats. Jag tänker då speciellt på min handledare Stefan Myrgård, men jag vill också passa på att tacka Jehovas vittnet ”Anders” som med sin erfarenhet och kunskap om rörelsen givit mig mycket av de fakta jag behövt för att överhuvudtaget kunna skriva denna uppsats, eftersom biblioteken varit magra med stoff om rörelsen.

Tack också till alla ”intervjuoffer” som snällt ställt upp med att svara på alla mina frågor.


Syfte och frågeställning

Det finns många anledningar till att jag valt att skriva en uppsats om Jehovas vittnen. En anledning är att jag tycker det är enormt spännande att ta reda på hur olika människor väljer att leva sina liv på grund av sin religiösa tro. En annan anledning är att Jehovas vittnen är en religiös grupp som ställer krav på den svenska skolan. Som blivande lärare tycker jag det är väldigt intressant att ta reda på hur väl Jehovas vittnens åsikter och krav på skolan stämmer överens med vad som står i Lpo-94. Passar Jehovas vittnen överhuvudtaget i den svenska grundskolan eller borde de gå i en friskola istället? Hur är det att vara lärare och ha ett Jehovas vittne i klassen? Vilka eventuella problem kommer jag att stöta på? Med andra ord, vilka skolaktiviteter vill Jehovas vittnen inte delta i och varför vill de i sådana fall inte delta? Kan jag som lärare förvänta mig att alla Jehovas vittnen är lika (ett vittne kan se på luciatåg, kan då alla Jehovas vittnen göra det?), med andra ord, finns det generella regler som gäller alla Jehovas vittnen?


Intressant är också att försöka få ett helhetsperspektiv. Att intervjua anhängare, att läsa deras egen litteratur och försöka förstå deras sätt att tänka. Att försöka se Jehovas vittnen ur deras egen synvinkel. Samtidigt läsa kritisk litteratur från t.ex. avhoppare eller liknande och även försöka hitta objektiv litteratur. Jag vill också intervjua lärare som haft Jehovas vittnen i klassen och se vilka erfarenheter de har.


Min avsikt med uppsatsen är inte att kritisera Jehovas vittnen, inte heller att säga om deras tro är rätt eller fel. Jag vill veta vad jag som lärare kan vänta mig om jag får ett Jehovas vittne i klassen, så att jag på ett så bra sätt som möjligt kan ge både Jehovas vittnet och de övriga eleverna i klassen en så bra undervisning som möjligt. Med bra undervisning menar jag en undervisning som både Lpo-94 och Jehovas vittnen kan sympatisera med.


Metod

[Ett textavsnitt saknas här]


DEL 1. FAKTA OM RÖRELSEN


Korta fakta

Grundare:
Charles Taze Russel.


Grundare i Sverige:
August Lundborg.


Rörelsens ålder:
Ca: 100 år.


Styrs från:
Brooklyn, New York.


Centrum i Sverige:
Arboga.


Utbredning:
Finns i mer än 200 länder världen över.

Antal anhängare i världen:
Ca: 4,5 miljoner medlemmar.


Antal i Sverige:
Drygt 20 000 medlemmar.


Samlingssal:
Rikets sal.


Helig skrift:
Nya världens översättning (deras egen bibelöversättning).


Tidskrifter:
”Vakna”, ”Vakttornet”.


Kap. 1 Grundare och organisation

Rörelsens officiella namn sedan 1939 är: ”Bibel- och traktatsällskapet Vakttornet”. ”Watch Tower Bible and Tract Society” är dess engelska namn.
 Sedan 1931 kallas dock medlemmarna för Jehovas vittnen.


Trosriktningen kommer ifrån USA och är grundad av amerikanen Charles Taze Russel (1852-1916).
 Själva rörelsen grundades år 1881
 och kallades först för Russellianism.


August Lundborg var den som ”grundade” rörelsen i Sverige. Lundborg var Frälsningsofficer, men efter att ha studerat Russels lära begärde han avsked ur frälsningsarmén och runt sekelskiftet började han aktivt jobba för att sprida läran i Sverige.


Hierarki

GUD (Jehova)


Presidenten (Brooklyn, New York)


Styrande kretsen (Brooklyn, New York)


Tillsyningsman (I Sverige i Arboga)

Kommitté (i Arboga)


Rikets sal ute i landet


Presiderande tillsyningsman


Äldste


Pionjärer


”Vanliga” medlemmar


Den hierarkiska ordningen i organisationen innebär att Gud är högst och sedan kommer presidenten för Jehovas vittnen.
 Under presidenten finns sedan en ledning eller styrelse som kallas den styrande kretsen och som består av endast män (inga kvinnor finns på några styrande poster inom rörelsen). Denna lilla grupp av män, sammanlagt 7 stycken, som finns i Brooklyn, New York, bestämmer sedan över hela världens Jehovas vittnen. Idag finns, enligt deras egna uppgifter, Jehovas vittnen i mer än 200 länder världen över och de är (1995) ca: 4,5 miljoner medlemmar.


Hur de styrande inom rörelsen väljs


Presidenten utses av den styrande kretsen. Om någon ur den styrande kretsen av någon anledning skulle bortfalla (avhopp eller dödsfall), så utser den styrande kretsen själv nya medlemmar till den styrande kretsen. Det förekommer alltså inga som helst demokratiska val och alla Jehovas vittnen ute i världen får bara förlita sig på att de styrande väljer nya styrande med omsorg.


Jehovas vittnens lära kan sedan ändras av dessa styrande i Brooklyn och har även ändrats genom åren. Anledningen till att det går att ändra läran i efterhand är att man tror på en fortsatt uppenbarelse från Gud.
 Vad medlemmarna ute i världen sedan ska tycka och tro i olika frågor redovisas i tidskrifterna ”Vakna” och ”Vakttornet”, som skrivs av ledningen i Brooklyn.


Organisationen i Sverige


I varje land finns ett avdelningskontor, som i Sverige ligger i Arboga.
 Man har ingen svensk president, utan istället en tillsyningsman. Under honom finns en kommitté bestående av för närvarande fem män.


Deras samlingslokal kallas Rikets sal och där samlas medlemmarna till möten tre gånger i veckan. De äldste i församlingen (män i alla åldrar) är de som bestämmer och en av dessa äldste är presiderande tillsyningsman och han är den som är församlingens ansikte utåt. Varje församling får sedan besök av en Kretstillsyningsman från Arboga, som kommer två gånger per år och ”kontrollerar” församlingen. Om församlingen t.ex. behöver en ny äldstebroder, så utser de äldste i Rikets sal i Sverige en person som de tycker är lämplig. Kretstillsyningsmannen kommer på besök och gör en bedömning av den tilltänkte, skickar en rapport till Arboga som i sin tur skickar en ny rapport till Brooklyn och är man där nöjd med valet av ny äldste, så ger den styrande kretsen i USA sitt medgivande. Som enskild medlem kan man alltså inte vara med och rösta fram vem man vill ska vara med och bestämma i den Rikets sal man tillhör, utan allt bestäms av de styrande själva.


Pionjärer kallas sedan enskilda medlemmar som frivilligt lovat församlingen att sprida budskapet, genom huvudsakligen dörrknackning, 90 timmar i månaden.
 (Pionjärer utgör oftast endast en liten del av en församling)


Sedan kommer vi till de vanliga medlemmarna. På dessa ligger inget tvång på hur mycket de ska knacka dörr varje månad, men alla timmar ska redovisas! Om man ska redovisa sina timmar, så att alla i församlingen kan se hur mycket man varit ute och knackat dörr, så kan jag mycket väl tänka mig att det kan finnas outtalade krav på hur mycket den enskilda medlemmen ska knacka dörr. Anledningen till att timmarna ska redovisas är att protokollen ska skickas till Brooklyn och där ska man sedan sammanställa hur många timmar dörrknackning som bedrivits världen över.


Sammanfattning

Jehovas vittnen kommer från USA där amerikanen Russel grundade rörelsen i slutet av 1800-talet. Rörelsen är spridd över hela världen, men styrs av en grupp män som finns i Brooklyn, New York. Högst upp i hierarkin finns Gud, Jehova, sedan följer presidenten och den styrande kretsen. Rörelsen har inga demokratiska val, utan förlitar sig på att de styrande väljer in lämpliga personer när nyval av olika anledningar är nödvändiga.


Sveriges avdelningskontor finns i Arboga. Någon svensk president finns inte, utan istället en tillsyningsman. Rikets sal ute i landet styrs i första hand av församlingens äldste, men en kretstillsyningsman från Arboga gör besök i församlingen två gånger per år och hjälper då de äldste att fatta olika beslut.


På den enskilda medlemmen finns inget dörrknacknings krav, medan den som väljer att bli pionjär lovar att sprida budskapet 90 timmar i månaden.


Kap. 2 Medlemmarna


Drygt 20 000 medlemmar i Sverige. Detta innebär att ca: 0,3 % av Sveriges befolkning är Jehovas vittnen. Det kan man jämföra med t.ex. Pingströrelsen som i Sverige ligger runt 90 000 medlemmar, vilka då motsvarar ca: 1,1 % av befolkningen i Sverige.
 Varför vill jag då jämföra Jehovas vittnen med Pingströrelsen? Jehovas vittnen kom till Sverige runt sekelskiftet.
 Då grundade även Levi Petrus Pingströrelsen i Sverige. Ibland tror jag att man får för sig att Jehovas vittnen är så många till antalet, eftersom de så ofta ringer på dörren. Jämför man sedan med de kristna kyrkorna i Sverige och då t.ex. Pingströrelsen som är den största frikyrkan i landet, så är de inte så många. Det förvånade mig verkligen att de inte var mer jämnt rent antalsmässigt mellan Jehovas vittnen och Pingströrelsen, eftersom de funnits i Sverige ungefär lika länge och båda riktningarna har ett utåtriktat arbetssätt.


Den frikyrka i Sverige som antalsmässigt går att jämföra med Jehovas vittnen är baptistsamfundet, som också de ligger runt ca: 20 000 medlemmar.


Hur blir man medlem?


För att bli medlem får man inte röka, använda beroendeframkallande medel, vara homosexuella eller leva i ett samboförhållande. Detta strider mot Bibeln och får således inte förekomma bland medlemmarna.


Följande steg måste man sedan gå igenom innan man kan kalla sig ett Jehovas vittne:


1. Man måste själv studera tron och kunna förstå Bibeln.


2. De äldste pratar med personen som vill gå med och kontrollerar att den kan svara på frågor rörande trosriktningen. Man kanske kan säga att de äldste tar reda på att personen verkligen sympatiserar med det som Jehovas vittnen står för.


3. Man låter döpa sig hos Jehovas vittnen och blir så medlem.


Detta innebär naturligtvis att man inte praktiserar barndop, utan man har liksom många frikyrkor troendedop där hela människan sänks ner i vatten. En yttre skillnad mellan dopet hos Jehovas vittnen och troendedopet i en frikyrka, som jag tycker är anmärkningsvärd, är att i frikyrkan bär dopkandidaten en dopsärk, typ konfirmandkåpa, medan man döps i sin egen baddräkt hos Jehovas vittnen.


Dopet för Jehovas vittnen innebär att man visar omvärlden att man överlåter sitt liv till Jehova och har valt att tjäna honom. Man erkänner sedan inget annat dop än det som blivit förrättat inom rörelsen.


Uteslutning?


Om en medlem begår en synd som han/hon sedan inte ångrar, utesluts medlemmen. D.v.s. man ska visa ånger och man ska inte upprepa det man gjort fel, för att inte bli utesluten.


Medlemmarna får sedan inte umgås eller ens hälsa på den uteslutna, om den uteslutna inte är en nära släkting, för då får man umgås lite grann. Om den uteslutna däremot anses som pådrivande och farlig i den bemärkelsen att församlingen anser att personen kan påverka den som är medlem på ett negativt sätt, då tvingas man bryta alla band, även om man är den uteslutnes mamma, son, eller liknande.


Sammanfattning

Drygt 20 000 Jehovas vittnen finns det i Sverige. Vem som helst kan inte bli medlem, utan man måste först uppfylla vissa kriterier. Man får inte bryta mot de regler som Jehovas vittnen anser att Bibeln ställer på den kristne, t.ex. så får man inte bo sambo, röka, vara homosexuell m.m. Efter att sedan ha studerat Bibeln så måste man i ett samtal med de äldste kunna redogöra för sin tro, så att de äldste förstår att man i ett senare skede inte kommer att ångra sitt val att bli ett Jehovas vittne. Slutligen så döps man och då blir man också medlem. Man kan dock bli av med sitt medlemskap om man bryter mot det som Bibeln säger och sedan inte ångrar sig. Visar man ånger och inte upprepar sin syndiga handling så kan man dock oftast fortsätta att vara medlem. Om man dock utesluts så mister man ofta inte bara sitt medlemskap, utan också hela sin umgängeskrets av vänner och släktingar som fortfarande är kvar inom rörelsen.


Kap. 3 Tron på Gud, Jesus och Anden


Enligt Jehovas vittnen finns det bara EN enda sann Gud och hans namn är Jehova.
 Detta är oerhört viktigt, t.o.m. så viktigt att de idag kallas för just Jehovas vittnen. Detta tolkar jag som att det viktigaste för ett Jehovas vittne borde vara att just vittna om Jehova, d.v.s. gå ut och tala med människor om sin Gud Jehova. Det är kanske också här som de blivit mest kända, genom sitt ihärdiga dörrknackande och tappra försök att värva medlemmar till sin trosriktning.


Synen på Jesus är en av de stora skillnaderna mellan Jehovas vittnen och andra kristna grupper. Treenighetsläran förkastar man, Gud är Jehova och Jesus är hans son och det är två olika personer lika åtskilda som en vanlig far och son. Man hävdar att ordet treenighet inte finns i Nya Testamentet och treenigheten skulle vidare vara något som en hednisk romersk ledare kommit på tillsammans med några religiösa ledare.


Att Jesus dog på en påle och inte på kors är också något som anses som väldigt viktigt för Jehovas vittnen. Korset ses t.o.m. som en hednisk symbol från det forntida Egypten.
 Man tror inte heller att Jesus uppstod kroppsligen, utan som en andevarelse. Russel hade sedan en teori om att Jesu kropp upplöstes i gasform.


Den Helige Ande är något som nästan inte alls nämns. Eftersom man förkastar treenigheten, så ser man Anden endast som en Guds kraft.


Bibeln?


Jehovas vittnen har en helt egen bibelöversättning, Nya världens översättning.
 Man skulle kunna tro att deras Bibel var som vilken annan Bibel som helst, men att Gud omnämnes som Jehova istället för Herren. Så är dock inte fallet. Denna Nya världens översättning är en helt egen bibelöversättning gjord av endast Jehovas vittnen. Deras Bibel skiljer sig alltså från den Bibel som används i våra svenska kyrkor.


Som icketeolog måste jag dock säga att i mina ögon är det inte tal om några större skillnader mellan deras översättning och de svenska kyrkornas bibelöversättning. Läser man deras bibelhänvisningar så stämmer de överens med 1917 och 1981 års översättning. Med andra ord så anser jag att det går bra att titta i vilken bibelöversättning som helst när Jehovas vittnen t.ex. hänvisar till olika bibelställen, för att styrka varför de inte kan delta i olika skolaktiviteter.


Deras Bibel är sedan deras enda heliga skrift och deras strävan är att leva sina liv så bibelenligt som det bara är möjligt.


Sammanfattning

Det finns bara en Gud och han heter Jehova. Jesus är Jehovas son och den Helige Ande är Jehovas osynliga kraft. Någon treenighet mellan Fadern, sonen och Anden tror man inte på. Likaså tror man inte på att Jesus dog på ett kors, eller att han uppstod kroppsligen.


Man har sin egen bibelöversättning, Nya världens översättning. Deras Bibel skiljer sig alltså från den Bibel som alla de svenska kyrkorna använder sig av. Skillnaden är dock inte så stor att en icketeolog lägger märke till den.


Kap. 4 Himlen, paradiset och helvetet


Lejonen och lammen ligger sida vid sida medan barn tumlar runt och leker. Människor av olika nationalitet skrattar och äter stora vackra frukter tillsammans. Solen skiner och fåglar i sprakande färger flyger över det vackra landskapet, där sjön glittrar i fjärran och bergen ståtligt reser sig som en ram runt hela bilden. Allt andas frid och harmoni. Bilden är hämtad från en av Jehovas vittnens broschyrer där man talar om paradiset. Texten bredvid bilden talar om att i paradiset kommer döden inte att finnas mer och Gud kommer att torka allas tårar, så att alla kan vara lyckliga i evighet. Om nu någon skulle tycka att paradiset kanske kan bli tråkigt i längden, så står det utförligt förklarat att paradiset aldrig kommer att bli enformigt. Människorna kommer att bli tilldelade uppgifter av Gud att ta hand om djuren och växterna, så det kommer alltid att finnas något att göra.


Som jag ser det så är paradiset målet för ett Jehovas vittne. Att få komma till denna underbara, fullkomliga plats och där få leva i evighet är värt allt det man kan vara tvungen att offra eller stå ut med här i detta jordeliv.


För vem som helst kommer inte till paradiset, för att komma dit gäller det att uppfylla vissa kriterier. Ett av dessa är naturligtvis att man är ett Jehovas vittne. Ett undantag är alla de fromma människor som levt sina liv innan Jehovas vittnen grundades. Bibliska personer som Mose, David och Abraham är några exempel på icke vittnen som ändå är utvalda. I övrigt gäller inga undantag, utan endast Jehovas vittnen får plats i paradiset. Men att vara ett Jehovas vittne innebär också att man måste betala ett pris. Man måste leva Bibelenligt.


Efter att ha läst mycket av deras litteratur så tror jag att priset ett Jehovas vittne betalar för att få komma till paradiset är väldigt individuellt. För en elev kanske det innebär att man betalar sitt pris när man tvingas sitta i korridoren och räkna matte när klassen tränar luciatåg, eller när man stannar hemma när klassen har julfest. Vilket priset än må vara så är det värt att betala för att få komma till det underbara paradiset. Tvingar man alltså ett Jehovas vittne att gå emot sin religiösa övertygelse, så kanske det innebär att han/hon upplever att chansen att få leva det eviga livet i paradiset minskar.


Här passar det också bra att reda ut varför Jehovas vittnen tycker att det är så viktigt att sprida sin lära. Det är helt enkelt för att fler människor ska komma till tro och bli Jehovas vittnen och på så sätt räddas till det eviga livet i paradiset.


Var finns paradiset?


Många kristna grupper talar om paradiset i himlen, men för Jehovas vittnen kommer paradiset att finnas på jorden. Jehova kommer att göra allting nytt och en ny underbar jord kommer att bli paradiset. Till himlen kommer bara 144 000 speciellt utvalda och dessa ska regera med Jehova över alla andra troende vittnen (de som inte ingår i de 144 000) som bor i paradiset på jorden.


När kommer tiden i paradiset?


En dag kommer Jesus att komma tillbaka och det kommer att bli en stor strid och ett stort slag vid Harmageddon. De ogudaktiga (alla som inte är Jehovas vittnen) kommer då att utplånas och tusenårsriket kommer att göra sitt intåg.


När detta exakt kommer att ske har Jehovas vittnen i olika omgångar försökt att räkna ut. Ett sådant årtal man räknat fram var 1975,
 andra årtal som också varit aktuella är 1881, 1914 (ironiskt att man lyckats räkna fram årtalet för första världskrigets början), 1918, 1920, 1925, 1940-talet,
 men än så länge har vi inte sett till något tusenårsrike.


Samtidigt så tyckte deras grundare Russel att Jesus verkligen kom tillbaka till jorden och det gjorde han 1874, men i osynlig gestalt, som andevarelse.


Alla dessa uträkningar och årtal är något som inte hör till favoriterna för Jehovas vittnen att tala om. Man ger förklaringar som att enskilda vittnen förivrat sig och börjat sprida felaktiga årtal bara för att de så innerligt vill att tusenårsriket ska komma och på så sätt så skyddas ledarna från att bli beskyllda att ha haft fel. Boken ”Samvetskris”, som är skriven av en avhoppare ur den styrande kretsen, gör däremot anspråk på att citera orginalbrev från dem som hittat på/räknat fram de olika årtalen och där kan man se att det faktiskt är ledarna för rörelsen och inte enskilda medlemmar som börjat sprida årtalen för tidens slut. Vem man sedan ska tro är upp till var och en att bestämma.


144 000?


Vilka är då dessa 144 000 personer som ska regera i himlen med Guden Jehova? Vid intervju med ett Jehovas vittne så uppgav han att både kvinnor och män finns bland dessa utvalda, men man måste vara ett Jehovas vittne för att bli utvald. Detta tyckte jag var anmärkningsvärt eftersom inga kvinnor har ledande positioner inom rörelsen. Det går alltså att vara kvinna och regera i himlen med Gud över alla, även män, som bor i ett paradis på jorden. Det går däremot inte att vara kvinna och vara med och bestämma i Brooklyn, eller ens i en Rikets sal på 50 medlemmar i Sverige.


Helvetet?


Det finns inget Helvete enligt Jehovas vittnen. De anser att Helvetet är något som hittats på för att hota och skrämma människor så att de håller sig till och stödjer prästerskapet.


Sammanfattning


Vid slaget vid Harmageddon utplånas alla icke vittnen och 144 000 speciellt utvalda kommer att regera med Jehova i himlen över resten av världens Jehovas vittnen, som får bo i ett paradis på jorden.


Tanken på det eviga livet i paradiset gör att man är villig att betala det pris som krävs för att leva Bibelenligt.


När det blir dags att leva i paradiset har man försökt räkna ut i flera olika omgångar, men hittills inte lyckats speciellt bra med. Helvetet behöver man dock inte frukta för det existerar inte.


Kap. 5 Jehovas vittnen och samhället

Man tror inte på demokrati utan på teokrati, d.v.s. all makt utgår från Gud och deras önskan är också att upprätta ett gudsstyre på jorden.


När man läser deras skrifter om paradiset, där Gud tillsammans med de 144 000 bestämmer över de Jehovas vittnen som bor i det underbara, eviga paradiset på jorden, så vidgas tanken om vad ett gudsstyre kan tänkas innebära för ett Jehovas vittne. Demokratitanken med människor som styr blir onekligen ganska blek när de är paradiset på jorden med en fullkomlig Gud som bestämmer, som finns på deras näthinna.


Förr i tiden ansåg Jehovas vittnen att staten var Satans organisation och den ville man inte tjäna.
 I boken ”Sanningen som leder till evigt liv”, Jehovas vittnens egen skrift, förstår man att de ändrat uppfattning i denna fråga.
 Där står det bl.a.:


”Vi har all anledning att visa tillbörlig respekt för staten och uppskatta de tjänster den utför.”


Jehovas vittnen vägrar dock att engagera sig i samhället. De röstar t.ex. inte. Man har valt att vilja stå utanför samhället och inte påverka samhällsutvecklingen genom att engagera sig politiskt på något sätt. Boken ”Nyreligiösa rörelser i Sverige” anser att deras passivitet faktiskt också blir ett politiskt handlande.
 Jag kommer att tänka på det gamla talesättet ”Den som tiger den samtycker” Samtidigt så förstår jag dem också, om man inte tror på demokrati utan är av den uppfattningen att Gud styr som han vill oberoende vem som regerar i ett land, så är det också ganska onödigt att engagera sig politiskt.


Värnplikt?


Från och med 1968 är ALLA Jehovas vittnen frikallade från att göra värnplikt.
 Man gör alltså inte lumpen och har fyra anledningar till att inte göra någon som helst militärtjänstgöring:


1. Kärleken till Gud och medmänniskor förbjuder bruk av vapen.


2. Vittnenas verksamhet är internationell och man vill inte strida mot varandra.


3. Deras verksamhet är av andligt slag och därför kan inga vapen användas.


4. Ett vittne har lämnat sitt liv till Jehova och det står till hans förfogande, så den som gör anspråk att förfoga över ett liv lämnat i Jehovas hand gör intrång på Jehovas egendom.


Man kan inte heller tänka sig att göra vapenfri militärtjänstgöring, för man vill helt enkelt inte ha något med samhället att göra i denna fråga.


Blod?


Man vägrar att ge eller ta emot blod. Man vägrar också att äta blodmat. En anledning till att de inte tar emot blod, en anledning som jag tror kan ha uppkommit i samband med AIDS spridningen i världen, är att de anser att man kan få andras sjukdomar genom att ta emot andras blod.
 En mer religiös anledning är att de anser att blodet representerar livet och livet är heligt. Jehovas vittnen har här också löst frågan om var människans själ finns, den finns i blodet! De hänvisar också till Apostlagärningarna 15:29 där de anser att det står att man inte ska äta blodmat, ge eller få transfusioner. (Apg 15:29 ”att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Allt gott!”)


Ett Jehovas vittne dör alltså hellre än att de tar emot en annan människas blod. De vill inte heller att deras barn under några som helst omständigheter ska behandlas med blod. De anser att de som förälder har rätt att bestämma vad som är rätt för deras barn och om man trotsar deras önskan och ger deras barn blodbehandling för att rädda barnets liv, så bryter man mot religionsfrihetslagen. Detta resonemang har samhället haft mycket svårt att acceptera.


Det som förvirrar mig i denna fråga är att Jehovas vittnen även vägrar att ge blod som de själva vid ett senare tillfälle t.ex. vid en operation, skulle kunna använda.
 Ett svar jag fick på denna fråga av ett Jehovas vittne, är att blodet då har lämnat kroppen och blod som lämnat kroppen är orent.


En tanke som slog mig var att varje gång man förlorar lite blod när man ramlar och slår sig, blir myggbiten eller dyl. så borde man i så fall förlora en liten del av sin själ, eftersom själen finns i blodet. Denna teori tror jag inte riktigt att Jehovas vittnen skulle gilla, men jag har verkligen svårt för att förlika mig med tanken att blodet är lika med själen.


Alkoholsyn?


Till skillnad från t.ex. många inom de svenska frikyrkorna så tar Jehovas vittnen inte avstånd från alkoholhaltiga drycker, utan man tycker det är helt i sin ordning att dricka sprit bara man inte blir berusad, var nu gränsen för berusning sedan går?


Firande av högtider?


Man firar ingenting annat än bröllop och nattvard, åminnelsehögtid, är den sammanfattning jag kommer fram till efter att ha läst sida upp och sida ner om allt som de inte firar p.g.a. att allt är så fruktansvärt hedniskt. I avsnittet ”Skolan och Jehovas vittnen” preciserar jag mig närmare om de olika högtiderna.


När det gäller nattvardsfirandet, eller som Jehovas vittnen säger, åminnelsehögtiden, så firas den en gång om året. Det är dock endast de som vet att de tillhör de 144 000 som får ta del av brödet och vinet.


Förhållande till andra kristna grupper


Jehovas vittnen anser sig ha patent på sanningen och alla andra kristna grupper, kyrkor, samfund är Satans verk. Man vill alltså skilja sig radikalt från t.ex. Svenska kyrkan och frikyrkorna och ett samarbete vore otänkbart.


Sammanfattning

Jehovas vittnen vill stå utanför samhället och anser sig göra det genom att inte på något sätt vara med och engagera sig politiskt. Man röstar t.ex. aldrig i politiska val och är befriad från all militärtjänstgöring. Man tror inte på demokrati, utan förespråkar istället teokrati, gudsstyre.


Själen finns i blodet. Blod kan man vidare varken äta, ge eller ta emot, vilket samhället kan ha svårt att acceptera när läkare anser att deras barn behöver en blodtransfusion vid t.ex. en svår operation.


Alkoholförbud existerar inte, likaså existerar inte något samarbete med samhällets andra kristna grupper och en anledning till detta är att man anser sig ensamma ha SANNINGEN.


Kap. 6 Jehovas vittnen en sekt?

Att Jehovas vittnen inte är en kyrka är alla överrens om. En kyrka har en präst/pastor och det har inte Jehovas vittnen. Dessutom skiljer sig Jehovas vittnen teologiskt så pass mycket från både Svenska kyrkan och frikyrkorna att det inte passar att kalla rörelsen för en kyrka. Jehovas vittnen själva skulle också ta det som en grov förolämpning att bli kallad kyrka, så ordet kyrka kan vi stryka.


Om man däremot frågar ett Jehovas vittne om denne anser att organisationen är en sekt så blir svaret NEJ. Om man sedan frågar Jehovas vittnens kritiker så blir svaret JA. Jag tror helt enkelt att ordet sekt blivit ett skällsord. Alla religiösa grupper som man själv inte sympatiserar med kallar man helt enkelt för sekt. Boken ”Trons vägar” har gjort ett försök att byta ut ordet sekt mot marginalsamfund, men frågan kvarstår om Jehovas vittnen en sekt alternativt marginalsamfund, eller är de ett samfund som de själva hävdar?

Jag slog upp ordet sekt i Bra Böckers lexikon och där står det:


”Sekt, ett religiöst samfund som har sin egen tro och förhåller sig fientlig till eller likgiltig för andras, särskilt gentemot den i samhället dominerande religionen. Mera allmänt används ordet om grupper med avvikande åsikter”


Här skulle onekligen Jehovas vittnen passa in. För visst har man sin egen tro och är fientligt inställd mot andra trosriktningar. Ett tydligt exempel på detta är att man anser sig ha SANNINGEN och att andra kristna grupper tjänar Djävulen (se avsnittet om ”Förhållandet till andra kristna grupper” i del 1). Deras inställning till vårt samhälles dominerande religion d.v.s. Svenska kyrkan är också av det slaget att de inte ens vill att sina barn ska delta på skolavslutningar om de hålls i kyrkan (se avsnittet om ”Skolavslutningar” i del 2). Jehovas vittnen skulle alltså vara en sekt om man har Bra böckers lexikon som enda källa.


Samtidigt så stod det att en sekt var ”ett religiöst samfund …” Genast börjar man fundera över skillnaden mellan en sekt och ett religiöst samfund. Jag tror att samfund låter bra mycket bättre i …

[Ett stycke text saknas här]


· Den egna bibelöversättningen, skillnaden i trosfrågor som ex. treenigheten, Jesu uppståndelse och synen på alla våra svenska högtider m.m. gör att skillnaden mellan dem och Svenska kyrkan och frikyrkorna blir oerhört stor (se avsnittet om ”Tron på Gud, Jesus & Anden i del 1 och ”Firande av olika högtider” i del 2).


Efter dessa konstateranden så är det rätt klart att Jehovas vittnen passar ganska bra in på en beskrivning av vad som kännetecknar en sekt. Samtidigt så vill jag inte kalla dem för sekt, detta inte bara för att det klingar så oerhört dåligt i de flesta människors öron, utan för att när jag tänker på religiösa grupper som är mycket mer extrema i både sin tro och sitt trosutövande än vad Jehovas vittnen är, så blir det konstigt att kalla Jehovas vittnen för en sekt. Jag väljer därför att anamma boken ”Trons vägars” mer neutrala benämning av sekter och kalla Jehovas vittnen för ett marginalsamfund. I benämningen marginalsamfund gör jag sedan en egen tolkning och ser Jehovas vittnen som en religiös grupp som lever i marginalen mellan samfunden, dit jag räknar frikyrkor och Svenska kyrkan, och sekter som jag ser som bra mycket mer extrema än vad Jehovas vittnen är.


Sammanfattning

Jehovas vittnen passar in på de benämningar av ordet ”sekt” som både uppslagsverk och ordlistor gör.


· Skiljer sig från samhället, avviker från sin omgivning genom att förkasta demokratitanken.

· Tycker inte om Svenska kyrkan, som representerar vårt samhälles dominerande religion.

· Kan inte tänka sig att bedriva ekumeniskt samarbete med någon typ av kyrka, eftersom alla andra står på djävulens sida, har en felaktig bibelöversättning och tror fel i många religiösa frågor.


Personligen tycker jag att marginalsamfund passar dem bättre, än att klassa dem som sekt, eftersom jag anser dem finnas i marginalen mellan samfunden och de extrema sekterna.


Del 2. Jehovas Vittnen och skolan

Några inledande tankar av författaren


Brooklyn och USA är inte hela världen. Nordamerikas värderingar och kanske framför allt deras samhälle liknar i många fall INTE vårt svenska. När det sedan gäller skolan, så skiljer sig vår svenska skola väsentligt från den Nordamerikanska skolan. Detta får man ta i beaktande när man ibland inte förstår Jehovas vittnens åsikter om olika skolaktiviteter, eftersom de som tycker och bestämmer har USA som förebild (all deras litteratur skrivs och ges ut i Brooklyn) När litteraturen sedan översätts till t.ex. svenska, så har man i många fall inte tagit hänsyn till våra svenska förhållanden och vår svenska skola. Se exempelvis avsnittet om varför de inte kan vara elevrådsrepresentanter.


Hur det sedan påverkar rörelsen (och våra svenska elever som är Jehovas vittnen) att det endast är män i USA som bestämmer, skulle ta en hel uppsats att få klarhet i, men man undrar hur rörelsen skulle se ut om kvinnorna fick vara med och bestämma. Kanske hade dagens Jehovas vittnen som är elever i våra svenska skolor då tyckt och tänkt annorlunda.


Eftersom deras skrifter är skrivna med USA för ögonen, så tycker jag också att det är väldigt viktigt att man som lärare pratar med eleven och dess föräldrar som tillhör trosriktningen. När man översätter vissa saker till svenska förhållanden så kanske vissa Jehovas vittnen faktiskt kan delta, medan andra fortfarande väljer att avstå. Jag tycker alltså inte att man ska ta något för givet när man får ett Jehovas vittne i klassen, utan jag anser att man ska diskutera igenom allt som deras barn inte kan delta i och även varför barnet inte kan delta. Med andra ord så tycker jag inte att man ska nöja sig med att få en broschyr i handen som beskriver vad rörelsen står för, utan jag tycker man ska ta en diskussion med alla inblandade parter.


Kap. 1 Jehovas vittnens syn på utbildning


”Som alla föräldrar är Jehovas vittnen intresserade av sina barns framtid. De anser därför att en utbildning är mycket viktig. Utbildning bör hjälpa människor att bli nyttiga samhällsmedlemmar. Den bör också hjälpa dem att lära känna sitt kulturella arv och att leva ett mer tillfredsställande liv”


Utbildning är alltså något som Jehovas vittnen anser vara viktigt. Man poängterar också att det är en ”helig plikt” att kunna försörja sig. Att bli en socialbidragstagare som är samhället till last är något otänkbart.


Läser man texten ovan får man en känsla av att utbildning får en väldigt hög prioritet i deras liv och att det också handlar om högre utbildning än en gymnasieutbildning. Lite förvånad blir man när man sedan läser:


”Även om ungdomar som är Jehovas vittnen är intresserade av god utbildning, studerar de inte vidare …”


och anledningen till att de inte studerar vidare, trots att se anser att utbildning är viktigt är för att:


”Deras främsta mål i livet är att effektivt tjäna Guds ords förkunnelse, och de förstår att skolan kan hjälpa dem med det. De väljer därför i allmänhet utbildningsvägar som på relativt kort tid kan ge dem möjlighet att försörja sig. Således är det somliga som efter grundskolan väljer praktiskt yrkesinriktade linjer. När de slutar skolan vill de gärna ha ett arbete som tillåter dem att koncentrera sig på sin viktigaste uppgift - den kristna tjänsten.”


Det handlar alltså om att eventuellt gå gymnasiet, men inte välja några högre studier än ett yrkesinriktat gymnasieprogram.


Detta borde egentligen föra med sig att alla Jehovas vittnen hamnade i samma samhällsklass, men eftersom det finns människor inom rörelsen som blivit medlemmar senare i livet och således utbildat sig innan de blivit Jehovas vittnen så spricker den teorin.


Anmärkningsvärt är också att de källor jag använt i de två senaste citaten är från mitten av åttiotalet. Jag blev nyfiken på om Jehovas vittnen kanske helt enkelt ändrat ståndpunkt i frågan nu när nittiotalets lågkonjunktur kräver utbildning för att man ska kunna få jobb. En broschyr, skriven av Jehovas vittnen, från 1995 säger så här:


”Arbetslöshet drabbar både rika och fattiga länder, och ofta drabbas just ungdomar som saknar tillräcklig utbildning. Om arbetsmarknaden kräver mer utbildning än den grundskolan ger, anser vi Jehovas vittnen att det är föräldrarnas ansvar att hjälpa och vägleda barnen, så att de kan besluta om de behöver skaffa kompletterande utbildning eller inte. Eventuella fördelar vägs då mot de uppoffringar som sådana studier för med sig.”


Egentligen har ingenting förändrats i deras syn på utbildning. För de skriver att om ”arbetsmarknaden kräver mer utbildning än den grundskolan ger …” Det handlar alltså om att ev. fortsätta att utbilda sig genom att gå på gymnasiet. I broschyren från åttiotalets mitt talas det om yrkesinriktade gymnasieprogram och högre utbildning än så talas det inte om 1995 heller.


Jehovas vittnen anser alltså att det är viktigt att gå i skolan, men det är viktigare att sprida budskapet, så därför går man bara i skolan tills man har möjlighet att få ett jobb.


Efter att ha läst detta började jag fundera över sambandet mellan kritiskt tänkande och högre utbildning. Undrar hur det egentligen är ställt med det kritiska tänkandet hos Jehovas vittnen? I Brooklyn, New York, har man skrivit broschyren ”Skolan och Jehovas vittnen” Denna skrift ska sedan alla vittnen runt om i världen rätta sig efter. Jag fastnade nästan på en gång för en av broschyrens källhänvisningar som säger att ”Ett par auktoriteter säger att …”
 sedan beskriver man varför man inte skall hälsa flaggan som man i många fall gör i USA. Vilka är dessa auktoriteter och vem säger att dessa män (det är alltid män) är auktoriteter? Givetvis så är det broschyrförfattaren som ger sin subjektiva bedömning av vem som är auktoritet och vem som inte är det, men om man kan ge en sådan källhänvisning så tycker jag att det tyder på att man överhuvudtaget inte räknar med människors kritiska tänkande. Eftersom dessa tankar skulle ta en hel uppsats att få klarhet i så lämnar jag dem med en övertygelse om att några få styrande i Brooklyn styr hela världens Jehovas vittnens tankar och handlingar på ett allt annat än demokratiskt sätt.


Vilka skolaktiviteter vill Jehovas vittnens barn inte delta i?


Jehovas vittnen anser alltså att skolan är viktig, men man vill samtidigt inte delta i alla aktiviteter som sker i skolan. Detta för att man anser att vissa skolaktiviteter helt enkelt strider mot det som står i Bibeln.


Jag tycker att det känns viktigt att inte bara lista allt som de inte vill att deras barn ska delta i, utan att man på något sätt försöker förstå deras sätt att tänka. Samtidigt så är det viktigt att som lärare tänka igenom vad man kan låta deras barn slippa och vad man anser vara av så avgörande betydelse att man vill att de deltar på något sätt. Att helt slippa någonting tycker jag är uteslutet, men det kanske går att omstrukturera det som Jehovas vittnens barn av olika anledningar inte kan delta i, så att det passar dem bättre. Givetvis ska det inte bara passa Jehovas vittnet, utan också skolan d.v.s. lärare och klasskamrater till vittnet.


Fortsättningsvis så kommer de olika aktiviteterna som Jehovas vittnen inte kan delta i att presenteras i olika kapitel.


Sammanfattning

Jehovas vittnens syn på utbildning är att utbildning är viktigt. Någon högre utbildning än ett yrkesinriktat gymnasieprogram är det dock aldrig tal om.


Utbilda sig gör man för att kunna försörja sig, så att man utan att vara en börda för samhället kan ägna sig åt det viktigaste, sprida budskapet om Jehova.


Kap. 2 Demokratiundervisning


Jehovas vittnen tror inte på demokrati, utan förespråkar istället teokrati, gudsstyre.
 Ett utsökt exempel på detta är att se på hur deras egen rörelse styrs av en liten grupp män i USA. Måste vara enormt praktiskt för de styrande att det aldrig förekommer några demokratiska val, utan att de själva får bestämma vem de vill ha in i sin styrelse (se avsnittet om rörelsens organisation).


Den stora frågan är vad som skulle hända med vårt samhälle om vi lät demokratin stiga åt sidan till förmån för teokratin. Kanske skulle ett gudsstyre skapa den frid och harmoni som vårt samhälle idag saknar, men samtidigt så kräver ett gudsstyre att någon vet vad Gud vill. Frågan är då om alla människor skulle veta Guds vilja, eller om endast ett fåtal skulle vara utrustade med den förmågan. Vilken position i samhället skulle då de personerna få? Frågan blir alltså om motsatsen till demokrati verkligen skulle bli teokrati, eller om det skulle bli diktatur.


Här ser jag ett stort problem. Lpo-94 säger klart och tydligt att en av de viktigare kunskaper som skolan ska förmedla är tanken om demokrati.


”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar … Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet”


Att ha en elev i klassen som inte tror på demokrati och som absolut inte vill, eller kommer att, deltaga i samhällslivet genom att t.ex. rösta blir en enorm utmaning, men också väldigt svårt.


”Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmet främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”


En huvuduppgift för skolan är alltså att göra sina elever till samhä11smedlemmar. Jehovas vittnen vill på många sätt stå utanför samhället. För att förtydliga ännu mer så säger läroplanen att skolan skall:


”förbereda eleverna för att leva och verka i samhället”


Samtidigt så ska man som Jehovas vittne ha respekt för överheten.
 Att inte få påverka vem eller vad som är ens överhet, utan bara respektera den överhet man får låter väldigt skrämmande i mina öron. De Jehovas vittnen som bor i länder med diktatur och där ständiga övergrepp från överheten sker ska alltså respektera de som bestämmer i landet och inte rösta när eventuella fria val hålls.


Tilläggas bör att även vi lärare räknas till denna överhet som ska respekteras, så Jehovas vittnens barn kan rent teoretiskt aldrig bli några problembarn, eller värstingungar i skolan.


Skolval


Anledningen till att man har skolval är att eleverna ska lära sig hur ett politiskt val går till, så att eleverna i framtiden själva ska kunna rösta. Val hör också samman med demokratiundervisning och att lära sig hur man kan påverka det samhälle man lever i.


Jehovas vittnen engagerar sig inte politiskt, så de röstar inte, de vill därför inte heller delta i någon som helst form av skolval.


Att vara elevrådsrepresentant


Elevrådsrepresentant vill man inte vara. Antagligen så anser de att elevråd hör samman med demokrati och demokrati tror man inte på. Deras egen motivering som för övrigt också är den enda motivering som ges är hämtad från Joh. 6:15


”han (Jesus) drog sig tillbaka när människorna ville göra honom till kung”


Detta är enda förklaringen som ges till varför de inte vill vara elevrådsrepresentanter. Jag kan bara komma på en enda trolig förklaring och det är återigen att Jehovas vittnens skrifter är skrivna centralt i USA. I USA har en elevrepresentant en mer uppmärksammad ställning på skolan, än vad som förekommer i Sverige och kanske kan dessa representanter bli en slags ledarpersoner på skolan och i vissas ögon uppfattas som små kungar.


Sammanfattning

Jehovas vittnen tror inte på demokrati och ett tydligt exempel på detta är att se på hur deras egen rörelse styrs. De engagerar sig inte politiskt, vilket för med sig att de inte röstar. Alltså vill de heller inte vara med vid eventuella skolval. De vill heller inte vara elevrådsrepresentanter.


Deras syn på demokrati går stick i stäv med läroplanens demokratiuppfattning. Läroplanen vill ha demokratiska aktiva samhällsmedlemmar av de svenska eleverna, något som Jehovas vittnen inte ställer upp på genom att de t.ex. anser att man ska underordna sig all överhet.


Jehovas vittnens uppfattning om demokrati kan alltså medföra problem när det gäller undervisningen, eftersom den svenska skolan vilar just på demokratins grund.


Kap. 3 Religionsundervisning


Jehovas vittnen kan begära att deras barn befrias från religionsundervisningen om:


”undervisningen är subjektiv, eller innebär att eleverna tar del i någon form av religionsutövning, ritual, unison bön eller gudstjänst”


Samtidigt så står det i följande mening:


”Om det å andra sidan är frågan om ett objektivt studium av olika religioner eller av bibeln, har Jehovas vittnen ingenting att invända”


Läroplanen säger att:


”Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.


”Undervisningen ska vara saklig och allsidig.”


”Alla elever har rätt att få en saklig och allsidig undervisning om religioner och livsåskådningar.”


Detta borde innebära att läraren i religion måste vara objektiv i sin undervisning och kan inte kräva att eleverna tar del i någon som helst religionsutövning. Alltså borde alla barn till Jehovas vittnen kunna delta i all religionsundervisning.


I sammanhanget så är det dock intressant att fundera över vad som är en religionsutövning och vad som kan tänkas räknas som en del av vår kristna tradition, vårt västerländska kulturarv, som läroplanen anser att skolan ska förvalta.
 Är en präst från Svenska kyrkan som läser julevangeliet en del av vår kristna tradition, eller en religionsutövning? Jehovas vittnen vill inte delta. Eller psalmer som sjungs till jul och på skolavslutningar på de flesta skolor i Sverige? Till vilken kategori räknas t.ex. psalmen ”Den blomstertid nu kommer”? I intervjuer (se avsnittet med intervjuer) framkom det att vissa Jehovas vittnen kunde sjunga denna sommarpsalm, medan andra inte kunde göra det.


I intervjun med ett Jehovas vittne förklarar han varför Jehovas vittnen inte vill följa med till kyrkan om en präst kommer att tala. Där framkommer också att samma präst kan komma till skolan och prata och då är det inga problem för Jehovas vittnen att delta. En präst i skolan blir religionsundervisning och då deltar man. En präst i kyrkan kan däremot bedriva en slags propaganda för kyrkan och då vill man inte vara med. Om prästen sedan säger samma sak i kyrkan som i skolan saknar betydelse. (Se intervjun med Jehovas vittnet)


Kursplanen säger också att:


”Genom att möta och lära känna kyrkor och samfund i skolans närhet får eleverna inblick i deras verksamhet, gudstjänster och andra sätt att uttrycka sin tro”.


Att möta och lära känna, kan man göra det utan att på något sätt delta? Hur får man inblick i en kyrkas verksamhet utan att aldrig själv ha varit där? Kan man egentligen tycka någonting om en gudstjänst i Svenska kyrkan om man aldrig varit gudstjänstbesökare?


Ska ett Jehovas vittne låta sitt barn sätta sin fot i en kyrka, så vill de alltså ha en slags garanti på att barnet inte kommer att påverkas på något sätt. Besöker man Svenska kyrkan så får som sagt prästen inte närvara, för det kan påverka, utan ett besök i kyrkan får endast handla om att titta på lokalen och det kan knappast ge någon större inblick i verksamheten.


Min roll som religionslärare

Att en enskild elev har en tro som innebär att han/hon har de rätta svaren och den enda SANNINGEN, medan alla andra har helt fel ställer krav på mig som lärare. Undervisar jag att alla blir salig på sin tro, så har jag trampat inte bara Jehovas vittnen, utan även många andra religiösa grupper på tårna, eftersom de anser sig ha den enda sanningen och den enda rätta tro som finns. Om jag istället skulle välja en av dessa trosriktningar och undervisa att det bara finns …

[Ett stycke text saknas här]


… konsekvenser kan det få i religionsundervisningen? Tidigare i uppsatsen skrev jag om deras förhållande till andra kristna grupper. De vill inte ha ekumenik eftersom de anser att frikyrkorna och Svenska kyrkan tjänar Satan. Denna inställning tycker jag inbjuder till religionskrig i klassen. Samtidigt så kanske barn inte bryr sig om vad den styrande kretsen i Amerika tycker i denna fråga, utan det kanske går alldeles utmärkt att komma överens med varandra fastän man har olika tro. Om det däremot inte skulle fungera, så står det i kursplanen att:


”Eleverna skall utveckla respekt för varje människas rätt att ha sin egen livsåskådning”


och då är det viktigt att jag som lärare verkligen gör mitt yttersta för att övertyga eleverna om vikten av att respektera varandras tro. Ingen får alltså bli mobbad p.g.a. sin tro. Samtidigt så hör religionsfrihet också samman med att man har ett demokratiskt samhälle. Jehovas vittnen tror som sagt inte på demokrati, utan på teokrati och man kan fråga sig var religionsfriheten får plats i ett teokratiskt samhälle?


Sammanfattning

Jehovas vittnens krav på religionsundervisningen stämmer mycket väl överens med det som står i läroplanen. Detta innebär att alla Jehovas vittnen bör kunna delta i all religionsundervisning i skolan.


Den stora frågan är dock vad som är religionsutövning och vad som är en del av vår kristna, västerländska tradition. Även Jehovas vittnens åsikter i denna fråga går isär, genom att vissa kan sjunga ”Den blomstertid …” medan andra inte kan det p.g.a. att det är en psalm.


Svårt blir det i alla fall att få ett Jehovas vittne att möta och lära känna kyrkor och samfund i skolans närhet, som kursplanen förespråkar, eftersom man vägrar besöka ex. Svenska kyrkan om prästen kommer att vara närvarande. Tar man dock med samma präst till skolan och där låter honom/henne prata, så fungerar det utmärkt.


Att Jehovas vittnen anser sig ha SANNINGEN bör inte bli några problem, eftersom alla elever ska få ha sin egen livsåskådning, det viktiga är dock att alla elever respekterar varandras olika tro.


Kap. 4 Undervisning om evolutionsläran


Man poängterar att evolutionsläran är en vetenskaplig teori och inte vetenskaplig fakta. Denna evolutionsteori avvisar Jehovas vittnen, men anser samtidigt att Bibelns skapelse inte går att tolka bokstavligt. Man tror att Gud är upphovsmannen till allt liv och denna tro anser man överrensstämma med vetenskapliga fakta.


Man kräver inte att slippa undervisning om evolutionsläran, men man vill inte att denna teori ska vara den enda skapelseteori som behandlas i skolan. De poängterar också att de även vill att läraren ska visa respekt för den skapelsetro som deras barn har.


Deras önskemål tycker jag rimmar väldigt bra med läroplanens tal om allsidig undervisning. Att som lärare undervisa om ”Big bang” som den enda teorin och dessutom se teorin som en sanning finns det inget belägg för i Lpo-94.


Världen är full av skapelseberättelser och utvecklingsteorier så varför begränsa sig till ”Big bang” eller den kristna skapelseberättelsen? Jag tror att det är viktigt att i skolan behandla många olika skapelse-/utvecklingstankar och då behandla med samma respekt. Detta kanske är ännu viktigare i dagens invandrar Sverige när skolorna är fulla av elever som varken tror på Bibeln eller på vetenskapens teorier.


Jag tycker också att det låter väldigt spännande när Jehovas vittnen anser att ”Bibelns skapelseberättelse överensstämmer med vetenskaplig fakta” Det skulle vara intressant att höra eleven som är Jehovas vittne förklara hur han/hon tror. Kanske rent av de gamla motpolerna ”Skapelsen” - ”Evolutionsläran” då kan förenas.


Sammanfattning


Jehovas vittnen kan delta i undervisning om evolutionsläran, men anser liksom läroplanen att undervisningen inte ska begränsas endast till en förekommande teori, utan att allsidigheten i undervisningen är viktig. Det gäller att inte heller glömma bort att världen består av fler skapelseteorier än den som vetenskapen och Bibeln förespråkar, speciellt nu när fler och fler invandrare går i våra svenska skolor.


Kap. 5 Musik och bildundervisning


Undervisning i musik eller bild som hör samman med våra olika högtider vill Jehovas vittnen inte delta i. Musiken som lärs ut får inte heller vara vilken musik som helst, utan texterna ska överensstämma med deras värderingar.


Att sjunga nationalsången


”Fosterländska sånger har som motiv att skapa en nationalistisk patriotisk inställning som kommer till uttryck i vissa löften om trohet mot flaggan. Och eftersom det inte finns någon biblisk grund för den nationalistiska stolthet som så har splittrat vår värld, tar vi inte del i att sjunga sånger som upphöjer någon jordisk nation eller ledare”

Efter detta citat kommer en hänvisning till Apg. 17:26 där det står:


”Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo”


Jag måste erkänna att det är svårt att få Apostlagärningarnas ord som en förklaring till varför det inte är bra att sjunga ”Du gamla du fria” Samtidigt så ser jag heller ingen anledning till att tvinga barn att sjunga nationalsången. Det kanske kan räcka med att känna igen sitt lands nationalsång. Här kan det dock bli en liten konflikt. Om man t.ex. bestämmer sig för att sjunga nationalsången på t.ex. skolavslutningen och alla elever ska träna att sjunga nationalsången, men ett barn slipper p.g.a. religiös övertygelse, kan detta leda till att alla andra eleverna också börjar fundera ut ett religiöst hinder för att slippa. Samtidigt så handlar det om ett relativt litet problem som säkert kan lösas med en diskussion i klassen.


Det som ovan skrivits om nationalsånger gäller även andra patriotiska sånger t.ex. Kungssången, kampsånger och eventuella skolsånger.


Bilden


Inga fredsduvor, inga kyrkor, inga tomtar, inga påskkärringar, inga lucior eller julgranar med paket. Inga nyårsraketer, inga svenska flaggor, inga midsommarstänger eller majbrasor. Inga ”Alla hjärtans dags” kort, eller julkort, eller påskkort, eller födelsedagskort o.s.v. listan kan göras bra mycket längre.
 Det gäller alltså som lärare att inte spara på fantasin för att hitta på ersättningsuppgifter.


Man kan visserligen tycka att det knappast kan spela någon större roll om ett Jehovas vittne tvingas tillverkar en påskkyckling eller ett påskägg, men att gå emot sin religiösa övertygelse är något långt mycket större än vad ex. påskpyssel på ytan ser ut att vara. I deras ögon handlar det inte om tradition och svenskt kulturarv, utan snarare om en tillverkning av hedniska symboler. Vem vet vad detta sedan kan få för konsekvenser i deras liv. Kanske blir konsekvenserna av att de tvingats delta i påskpyssel att de drabbas av en oerhörd ångest av att ha brutit mot en av sina religiösa regler. I kapitlet ”Himlen, paradiset & helvetet” i del 1, försöker jag förklara Jehovas vittnens paradissyn. Där kommer jag också fram till att Jehovas vittnen kanske ser sin chans att komma till paradiset som reducerad om de tvingas att gå emot sin religiösa övertygelse.


Läroplanen talar sig också varm om individanpassad undervisning och att tvinga någon att gå emot sin religiösa övertygelse låter knappast individanpassat.


Sammanfattning

När det gäller musikundervisningen så vill Jehovas vittnen inte sjunga nationalsången. Kungssången och liknande patriotiska sånger. De vill inte heller sjunga sånger med högtidsanknytning ex. julsånger. Allt detta för att det, enligt dem, inte överensstämmer med det som står i Bibeln.


Bilden kan idémässigt kräva en hel del från lärarens sida, eftersom t.ex. alla bilduppgifter med högtidsanknytning inte kan genomföras med Jehovas vittnen.


Att individanpassa undervisningen innebär att man inte kan tvinga ett Jehovas vittne att delta i aktiviteter som strider mot deras tro.


Kap. 6 Idrottsundervisning


Inga problem att delta i undervisningen, men inställningen till idrott är: ”att det alltid är viktigare att göra tjänst inför Gud, än att utmärka sig i idrott”. Man vill alltså inte att sina barn i någon större utsträckning ska syssla med idrott på fritiden, för då kan idrottsintresset bli större än intresset av att tjäna Gud. Organiserad idrott innebär också enligt Jehovas vittnen att barnen kan utsättas för ohälsosamt umgänge, så vill barnen trots allt idrotta på fritiden så ska det helst då vara tillsammans med andra vittnen.


Idrottsläraren får alltså inte försöka påverka en elev att t.ex. börja spela fotboll på fritiden bara för att eleven tycker att fotboll är jätteroligt, för fritiden bestämmer föräldrarna om. En annan invändning som de också kan ha mot idrottsundervisningen är om den innehåller för mycket tävlande och tar för mycket plats i skolan.
 Det är bara att tänka på idrottens roll i den amerikanska skolan så förstår man vad de menar. För den svenska skolan del bör det inte bli några problem.


Den enda aktivitet som de inte kan delta i är ringlekar till jul, som ibland bedrivs på idrottstimmarna. Detta för att det har anknytning till julen som av Jehovas vittnen anser vara hednisk (se avsnittet om ”firandet av olika högtider i del 2). Allt annat bör fungera friktionsfritt på idrottstimmarna.


Sammanfattning


Jehovas vittnen bör kunna delta i all idrottsundervisning, utom eventuella ringlekar till jul.


Kap. 7 Sexualundervisning


Sex hör samman med äktenskap, homosexualitet är fel och abort är något som bara eventuellt kan tänkas förekomma om det finns risk för moderns liv, detta är några av Jehovas vittnens åsikter i denna fråga.


Undervisning som bedrivs av någon som inte accepterar deras moralnormer och en undervisning som inte överensstämmer med deras åsikter i denna fråga, vill de inte att deras barn ska delta i. De kan alltså begära att deras barn blir befriade från sexualundervisningen om de anser att barnen blir negativt påverkade av, för dem, konstiga idéer.


Det känns som Jehovas vittnen hela tiden presenterar samma problem när det gäller undervisningen i skolan. De vill inte att deras barn ska bli påverkade av någonting som de själva inte sympatiserar med. De är rädda för att undervisningen ska vara subjektiv, ensidig eller rent av propagandamässig. Eftersom Jehovas vittnen har läroplanen på sin sida när de kräver allsidig undervisning och lärare som inte påverkar deras barn med, för dem, konstiga idéer, så borde det inte finnas något problem. Deras barn borde alltså kunna delta även i sexualundervisningen och ändå ha kvar sina egna värderingar. För att styrka denna åsikt så säger läroplanen att:


”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av egna ställningstaganden och ge möjlighet till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att de inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”


Sammanfattning


Rädslan för att Jehovas vittnens barn ska bli påverkade och få ”konstiga idéer” av skolan sexualundervisning borde vara obefogad. Detta för att läroplanen är överens med Jehovas vittnen om att undervisningen inte får påverka eleverna ensidigt.


Kap. 8 Engagemang kring fredsfrågor


Det kommer ändå inte att bli fred innan slaget vid Harmageddon och tusenårsriket har kommit, så det är egentligen ganska meningslöst att arbeta för fred på jorden, är min tolkning av vad Jehovas vittnen tycker om fredsarbete. FN benämns också i flera olika sammanhang som en hora, eller på bibelspråk, som en sköka.
 Därför ser man det också som otänkbart att fira FN-dagen.
 Man vill heller inte måla eller tillverka fredsduvor.


Med andra ord så är nog ett fredsprojekt med Jehovas vittnen som deltagare inte att rekommendera. Samtidigt så behöver inte ett fredsprojekt gå ut på att man talar om FN och målar fredsduvor, men ofta är dessa två ingredienser med när man talar om fred. Likaså ser många demokrati som en förutsättning för fred och vad Jehovas vittnen tycker om demokrati har jag redogjort för otaliga gånger i denna uppsats. Om man sedan skulle ge sig på att reducerar fredsprojektet genom att inte tala om demokrati, politik, FN, och slopa allt vad fredsduvor heter, så tycker i alla fall jag att poängen med ett fredsprojekt också starkt skulle reduceras. Personligen skulle jag inte avstå från att arbeta med fredsfrågor i klassen, utan Jehovas vittnet skulle istället få avstå från att delta när han/hon anser att aktiviteten överskrider gränsen för vad personen anser vara bibelenligt. Detta kan i sin tur variera från elev till elev. Ett Jehovas vittne kanske kan delta, medan nästa vittne man får i klassen absolut inte kan delta i samma aktivitet som var fullt möjlig för det föregående vittnet. Alla människor är olika, så också Jehovas vittnen och det får man inte glömma bort.


Sammanfattning


Fred på jorden blir det i paradiset innan dess blir det inte fred och därför är det också meningslöst att arbeta för världsfreden. FN, politik, fredsduvor och demokrati är områden där Jehovas vittnen kan tvingas att avstå från att deltaga när man har ett fredsprojekt i klassen. Samtidigt så är Jehovas vittnen olika och tolkar sina skrifter olika, så man kan inte ta för givet att de kommer att avstå från att delta i ett fredsprojekt bara för att deras skrifter förespråkar att de inte ska delta.


Kap. 9 Firande av olika högtider

Födelsedagsfirande


Födelsedagsfirande omnämns inte i Bibeln och därför vill man heller inte fira födelsedagar. Man anser också att man vid födelsedagsfiranden ger den som fyller år en överdriven uppmärksamhet.


För mig spelar detta ingen som helst roll rent undervisningsmässigt. Vill de inte att man sjunger för dem när de fyller år, så slipper de. Vill de sedan inte sjunga för någon som fyller år så accepterar jag detta. Jag tycker det är rättvist, ingen sjunger när Jehovas vittnet fyller år, så ska inte heller Jehovas vittnet behöva sjunga när någon annan har födelsedag. Vill man bli firad, så får man fira andra också.


Alla helgons dag


Denna högtid som i Sverige firas för att minnas de döda och ära olika helgon, anses som instiftad av den kristna kyrkan, men ”den lyckades inte ersätta det hedniska firandet av samhain”
 Mina tankar går till Amerikas halloweenfirandet med pumpor och barn som klär ut sig till monster. Än en gång så har Jehovas vittnen brustit i att hela världen faktiskt inte ser ut som i Brooklyn.


Lucia och julfirande


”Jehovas vittnen vill av samvetsskäl inte ta del i sådana aktiviteter - vare sig de består i att sjunga, spela musik, spela en pjäs, gå i parad, rita bilder, vara med på fester, äta och dricka eller något annat”


Inga luciatåg, eller julfester, inget juldrama, inget adventsljus på bänken, inget adventskalenderöppnande, inga julsånger, inga tomtar, inget julpysslande, inga julklappar, hårddrar man det så innebär det inga aktiviteter i december för Jehovas vittnen.


December månad är helt klart den stora prövningen för lärare med Jehovas vittnen. Alla aktiviteter inriktas mot den kommande julen och det gäller att ideligen hitta på lämpliga ersättningsuppgifter.


Nyår

[Ett stycke text saknas här]


Påsk

[Ett stycke text saknas här]


Valborg

[Ett stycke text saknas här]


Skolavslutningar

[Ett stycke text saknas här]


… att förbereda inför avslutningen.


Frågan är dock om man i samtal med föräldrarna inte kan få dem att följa med sitt barn på skolavslutningen i kyrkan, så att de efter gudstjänsten kan samtala med sitt barn om det som prästen sagt. Kanske kan detta vara en lösning som skulle gagna barnet mer än om de tvingas stanna hemma.


Sammanfattning


Lättast är egentligen att säga att de inte firar någonting av alla de högtider som uppmärksammas i skolan. Anledningen till detta är att alla våra svenska högtider blivit stämplade som hedniska av Jehovas vittnen själva.


Att inte fira en högtid innebär också att man inte kan delta i några som helst aktiviteter som har högtidsanknytning. Speciellt drabbad är då december månad, som ofta handlar mycket om julen. Som lärare är det bara att acceptera denna inställning till våra högtider och sedan göra sitt bästa för att hitta på andra uppgifter till Jehovas vittnet.


När det sedan gäller skolavslutningar i kyrkan (Svenska kyrkan) så vill inte Jehovas vittnen delta, kanske kan detta lösas med att man som lärare pratar med föräldrarna till Jehovas vittnet och ber dem följa med sitt barn till kyrkan, för att efteråt kunna diskutera det som prästen sagt.


Kap. 10 Aktiviteter utanför schemat


Klassfester, skoldanser, discon


Hela klassen vill ha klassfest, man planerar, diskuterar och fixar med ev. föräldravakter, men Jehovas vittnens barn står utanför. De får inte delta p.g.a. att:


”där förekommer rökning och ofta i högre klasser, alkoholmissbruk. Ibland har narkotikamissbruk och lösaktigt sexuellt uppförande förekommit. En person som är med vid dessa fester kastas således in i ett ohälsosamt umgänge …”


Jag känner inte alls igen ovanstående citat när jag tänker på de klassfester under låg- och mellanstadietiden där det värsta som kunde hända var ett popcornkrig. Här tror jag att en diskussion med föräldrarna är nödvändig om deras barn inte ska känna sig totalt utanför klassgemenskapen. De kanske själva skulle kunna ställa upp som vakter på en klassfest och då få se att det faktiskt inte hör till vanligheterna att droger förekommer i de yngre årskurserna.


I intervju med ett Jehovas vittne framgick det att han deltog i klassens klassfester under låg- och mellanstadietiden, men inga discon (se intervjun med Jehovas vittnet Anders). Enligt deras egen skrift är det otänkbart att vara med på klassfester, men med en omtolkning till svenska förhållanden och till barn innan högstadieåldern, så fungerade det utmärkt för honom. Samtidigt så framgår det i lärarintervjuer att lärare haft barn till Jehovas vittnen som avstått från klassfester, eftersom deras skrifter hävdar att man bör avstå.


Penninginsamlingar och lotterier


Ska pengarna användas för att främja en politisk verksamhet, eller användas i samband med någon religiös helg eller högtid, vill de inte vara med och hjälpa till. Inte heller om man samlar in pengar för att köpa en födelsedagspresent till någon, men om man samlar in pengar för att köpa en blomma till en klasskamrat som ligger på sjukhus, så vill de vara med.


Att samla in pengar/sälja lotter till behövande vid t.ex. till förmån för svältkatastrofer i tredje världen vill de heller inte delta i. Här hänvisa de till att Jehovas vittnen bedriver egna insamlingar där de anser att pengarna bättre kommer fram till de behövande.


Sammanfattningsvis så kan man säga att de inte vill vara med och skramla med bössa på ”stan” för att samla in pengar till nödlidande, de vill inte heller sälja lotter, majblommor, kakor eller liknande.


Teater


Pjäsen måste följa bibelns normer för att Jehovas vittnen ska vilja se den. Samma sak gäller om de ska vilja delta. Sker teatern utanför schemat t.ex. man vill åka iväg med skolan och se ett teaterstycke på kvällstid, så vägs även tidsaspekten in. Deras egna aktiviteter i Rikets sal prioriteras alltid först.


Mat


Att inte alla barn alltid äter samma mat förekommer väldigt utbrett i den svenska skolan. Många är allergiska, eller vegetarianer, eller något annat, så att Jehovas vittnen inte äter blodmat
 som t.ex. blodpudding bör inte vara något problem vare sig för klasskamraterna eller för skolan.

Sammanfattning

Ska Jehovas vittnen vara med och samla in pengar så måste ändamålet överensstämma med deras religiösa övertygelse. Sälja lotter, kakor, majblommor o.s.v. vill de inte heller vara med om även om det skulle vara till förmån för tredje världen, eftersom de litar mer på sina egna insamlingar.


Om de ska delta i eller se på ett teaterstycke så ska stycket vara bibelenligt d.v.s. ha samma värderingar och moral som Bibeln förespråkar.


Jehovas vittnen äter inte blodmat, men i dagens allergi-Sverige, så är knappast specialmat något som får speciell uppmärksamhet.


Kap. 11 Skolan och föräldrarna


”Föräldrar som är Jehovas vittnen vill gärna hjälpa till med att skapa goda förhållanden vid undervisningen. De vill att deras barn ska få största möjliga nytta av sin skolgång. Och de vill att lärare och annan personal vid skolorna skall veta att de kommer att göra allt de rimligen kan för att hjälpa till att uppnå detta.”


Broschyren som citatet är hämtat från är deras egen skrift och man poängterar att den getts ut för att underlätta samarbetet mellan dem och skolan. Man vill alltså framstå som samarbetsvillig och förstående och på allt sätt försöka värna om sina barns skolgång. I mina öron låter det väldigt bra, men vi får väl se hur det fungerar i praktiken den dag vi får ett Jehovas vittne i klassen. För de anser vidare att:


”Barnen har fötts av föräldrarna, och de är en del av familjen. De är ingen produkt av staten eller av någon av dess institutioner. Därför är det föräldrarna som har det gudagivna ansvaret att avgöra vilken undervisning deras barn ska få.”


Här får man en uppfattning av att de anser att det inte är läraren som är experten på undervisning utan det är föräldrarna som ska bestämma undervisningsinnehållet. Lite motsägande känns det att sedan läsa i en annan av deras skrifter:


”… Föräldrar som är besatta av tanken att deras barn ska lyckas väl granskar skolböckerna noggrant, fördömer och kritiserar lärometoderna och blir genast arga när barnen kommer hem med sitt första dåliga betyg. Att agera så kan inkräkta på lärarnas rätt att vara de som i första hand ansvarar för undervisningen.”


Föräldrarna har alltså det ”gudagivna ansvaret att avgöra vilken undervisning deras barn ska få”, men samtidigt är det fel att ”inkräkta på lärarnas rätt att vara de som i första hand ansvarar för undervisningen. Hur mycket som sedan är lärarens och hur mycket som är föräldrarnas sak att bestämma när det gäller undervisningen verkar lämnas åt läsaren att bestämma.


Läroplanen talar om samarbete med hemmet,
 så det får väl bli den gyllene medelvägen, att man tillsammans bestämmer vad som ska läras ut i skolan och hur. Samtidigt så kan Jehovas vittnens önskemål aldrig få tumma på läroplanens direktiv. Dessutom så måste lärarens röst väga tyngre eftersom det ändå läraren som har lärarutbildningen och ansvaret för undervisningen.


Hur som helst så måste jag i alla fall säga att jag tycker att det är bra att det finns föräldrar som bryr sig om undervisningsinnehållet. Sådana föräldrar tycker jag borde vara bra mycket bättre lämpade som föräldrar, än sådana som inte alls bryr sig om sina barns skolgång.


En anledning, som inte bör glömmas bort, till att de bryr sig om sina barns undervisning är givetvis att de vill försäkra sig om att deras barn inte bryter mot det som står i Bibeln och deltar i, för dem, olämpliga skolaktiviteter.


Sammanfattning


Hur mycket föräldrarna som är Jehovas vittnen kommer att lägga sig i undervisningsinnehållet är svårt att säga, men de kommer sannolikt att se till att deras barn inte deltar i aktiviteter som strider mot deras tro. Jehovas vittnen utger sig också för att vara samarbetsvilliga och deras önskan är inte att ställa till problem för lärarna, utan deras önskan är att deras barn ska få en så bra undervisning som möjligt. Med det menas givetvis en undervisning som inte strider mot Bibeln.


Kap. 12 Borde Jehovas vittnen gå i en friskola?

Att försöka förstå Jehovas vittnens åsikter, som är sammanvävda med deras tro, och att undervisa Jehovas vittnen tillsammans med andra barn är två helt skilda saker. Passar egentligen Jehovas vittnen i den vanliga svenska skolan? Är deras krav på skolan rimliga och skulle de inte själva vinna på att försöka starta en egen friskola?


I Sverige har vi en religionsfrihetslag. Alla har rätt att tro på vad de vill, utan att bli förtryckta. Eftersom vi också har en lag som säger att alla barn ska gå i skolan, så måste vår svenska skola kunna rymma barn som har alla världens olika trosriktningar. Med andra ord så måste Jehovas vittnen också kunna få plats, utan att behöva göra avkall på sin tro. Frågan kvarstår dock, BORDE Jehovas vittnen gå i en friskola istället? Är den vanliga svenska grundskolan det bästa alternativet för dem själva?


Livets Ord och Waldorf är två exempel på inriktningar som insåg att deras övertygelse om hur undervisning bör bedrivas var så långt ifrån den svenska skolan att de ansåg det bättre att starta egna friskolor. Jehovas vittnen väljer istället att vara kvar i den offentliga skolan, men på sina egna premisser.


Man undrar verkligen om det i långa loppet inte är barnen som får lida, barnen till vittnena. Att alltid vara annorlunda, att alltid fundera över om det är tillåtet, eller om man ska vägra. Det måste vara fruktansvärt att vara Jehovas vittne när det lider mot jul och klassen i flera veckor tränar lussetåg, tänder ljus och har julfester. För att inte tala om alla andra högtider som hela tiden infaller under årets lopp. Bara att stå ut med allt prat om födelsedagskalas, julklappar och discon och försöka förstå varför det är så farligt att rita fredsduvor eller äta blodpudding som alla ens klasskamrater gör. Det krävs verkligen ett starkt barn för att orka gå mot strömmen i minst nio år.


I en av deras broschyrer hittade jag ett spännande avsnitt som heter ”Skolan i teokratins tjänst” Där står det att alla rörelsens 75 000 församlingar världen över varje vecka bedriver en verksamhet som heter just ”Skolan i teokratins tjänst”. Här får barnen lära sig att bli duktiga på att läsa och tala offentligt. En instruktör leder verksamheten och den riktar sig till skolbarn som precis lärt sig läsa ända upp till tonåringar.


Kanske är detta första steget mot en framtida friskola. Samtidigt så ska man komma ihåg att det inte är så lätt att bara öppna en friskola. Friskolorna måste ju också hålla sig till läroplanen, så de måste först bli godkända. Här kan jag tänka mig att demoktatiidéerna kan bli ett problem för rörelsen. En annan sak som också behövs för att starta en skola är pengar och det kan vara nog så svårt att få fram i detta lågkonjunkturens Sverige. Om man bortser från dessa praktiska problem, så kan jag mycket väl tänka mig att Jehovas vittnens barn skulle vinna en del på att gå i en friskola. När barnen i den vanliga skolan tränar luciatåg, kan Jehovas vittnen i sin skola göra något annat, utan att känna sig utanför eller konstiga. Men när skulle då Jehovas vittnens barn träffa icke-vittnen? Är det så lyckat att hela tiden umgås med människor som har samma tro, samma värderingar och samma syn på livet?


Man funderar också på vad som skulle hända med alla de barn som inte har någon tro, eller som är medlemmar av tradition i Svenska kyrkan, om alla barn med en uttalad personlig tro gick i en friskola istället för i den vanliga skolan. Skulle inte alla fördomar om olika religiösa grupper växa sig ännu starkare bland dessa barn, eftersom man aldrig träffar barn med en personlig övertygelse? Jag tror att Jehovas vittnen skulle bli ännu mer ”konstiga” om de klumpades ihop för att gå i en speciell skola. Det skulle nog lätt kunna bli en oerhörd ”vi” och ”dom” känsla på de olika skolorna genom att barn som inte är vittnen aldrig skulle träffa barn som var vittnen och tvärt om. Med andra ord så tror jag att det är bra att det finns Jehovas vittnen i den vanliga grundskolan, för ett barn som fått en relation till ett Jehovas vittne kommer som vuxen inte ha så stora fördomar om Jehovas vittnen, som ett barn som bara hört talas om de ”konstiga barnen på den konstiga skolan”.


För att klargöra mina åsikter ytterligare, så tycker jag inte att Jehovas vittnen ska gå i en friskola. Visst kanske Jehovas vittnen skulle må bra av att gå i en skola där alla var som de själva. Där ingen firade jul och där fröken aldrig tände ljus till advent, men jag tror att de faktiskt också mår bra av att se att barnen som målar fredsduvor inte är så konstiga. Att det faktiskt går att leka med barn som får presenter när de fyller år. Samma sak när det gäller barn till icke-vittnen, de behöver få möta och lära känna barn som inte får några julklappar överhuvudtaget, men som ändå är glada och trevliga att leka med.


När det sedan gäller lärarens roll och undervisningsbiten, så måste som sagt en friskola ändå följa läroplanen, som talar sig varm om demokrati. Den biten får de helt enkelt bara acceptera, så när det gäller läroplanen spelar det egentligen ingen roll för Jehovas vittnena om de skickar sina barn till den vanliga grundskolan, eller startar en friskola. För oss lärare spelar det dock en stor roll om Jehovas vittnen väljer friskolealternativet istället för att hamna i vårt klassrum. I ärlighetens namn så vore det enklast för mig som lärare om de valde friskolealternativet. Det är många krav som Jehovas vittnen ställer på skolan och jag förstår om många lärare tycker att de borde gå i en friskola istället. Det kanske även jag tycker den dag jag konfronteras med ett Jehovas vittne i klassen och förtvivlat försöker hitta lämpliga ersättningsuppgifter. Nu tycker jag dock att alla parter vinner mer på att de finns kvar i den vanliga grundskolan, eftersom man då håller fördomarna på avstånd.


Sammanfattning


För att förstå människor med en annan tro, så behöver man få träffa människor med en annan tro. Jag tror att framtidens vuxna skulle ha ännu mer fördomar om Jehovas vittnen om de klumpades ihop för att gå i en friskola. Likaså skulle även Jehovas vittnen få fördomar om barnen på ”de andra skolorna”, eftersom de bara skulle träffa barn med samma tro. För att inte få ett framtida samhälle med fler fördomar så tror jag inte på friskolealternativet.


Möjligheten finns dock att Jehovas vittnen själva skulle vinna något på att slippa gå i en skola där man måste fundera på om man kan eller inte kan delta i undervisningen. Likaså skulle många lärare slippa fundera ut specialuppgifter till Jehovas vittnen som inte kan delta i den vanliga undervisningen. Jag anser dock att vinsten i form av mindre fördomar är den största vinsten, således bör, enligt mig, Jehovas vittnen finnas kvar i den svenska grundskolan.


Utdrag ur intervju med Jehovas Vittnet (och pionjären) Anders, 24 år

Vad har du för utbildning?

– 9-årig grundskola


Vad jobbar du med?

– I matvaruaffär


Vad anser du om högre utbildning?

– Nästan en nödvändighet, eftersom det är så svårt att få jobb i dagens Sverige.


Ganska snabbt uppenbarar det sig att han anser att högre utbildning är en yrkesinriktad gymnasieutbildning, medan jag tänker på högskoleutbildning. Efter att ha klarat ut vad jag menar med högre utbildning, så svara han:


– Det är upp till var och en att bestämma om den vill ha en högre utbildning (högskoleutbildning).


Känner du något Jehovas vittne som under sin tid som vittne gått eller som nu går på en Högskoleutbildning?


(Efter mycket funderande svarar han slutligen)

– Nej det gör jag inte, men det är inte förbjudet för oss att utbilda oss


Tror du att äldre Jehovas vittnen skulle titta snett på er yngre om ni började högskoleutbilda er?

– Kanske, men vad folk tycker och tänker tycker inte jag att man ska fästa någon större vikt vid. Samtidigt så måste jag säga att sällskapet rekommenderar en kortare yrkesutbildning, så att man sedan kan ägna sig åt att sprida budskapet.


Vad tyckte du om skolan?


(Anders har gått i en skola i en stad som har 12 000 invånare) – Tråkig, speciellt högstadietiden. Alldeles för många ointressanta ämnen som man inte valt själv.


Vad var jobbigt i skolan p.g.a. att du är ett Jehovas vittne?

– Ingenting vad jag kommer ihåg. Jag hade en bra relation till mina klasskompisar och kände mig accepterad i klassen.


Tyckte du att lärarna respekterade din tro?

– Ja det tycker jag att de gjorde. När jag inte kunde delta fick jag andra uppgifter. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag fick för specialuppgifter, men det handlade om att skulle t.ex. klassen rita tomtar ritade väl jag en snögubbe istället. Ibland fick jag också vara ledig från skolan. Det var dagar som ägnades åt att se på luciatåg, eller att vifta med flaggor.


Hur såg klasskamraterna på det?


– De visste att jag var ett Jehovas vittne så det blev aldrig några problem.


Hur tyckte du det var att gå i skolan under december månad?


– Det gick väl det också. När alla hade ljus på sina bänkar och fröken läste någonting, så tyckte jag det var ganska mysigt, fastän jag själv inte hade något ljus. Efter jul var det många som frågade mig om vad jag fått i julklapp, men de nöjde sig alltid med att jag sa att jag var ett Jehovas vittne och vi firar inte jul.


Deltog du på klassfester/klassresor?

– Vi åkte nog aldrig på klassresa, men på olika utflykter var jag med. När det sedan gäller klassfester så var jag med under låg- och mellanstadiet, men på högstadiet hade vi inga klassfester och hade det anordnats är det nog tveksamt om jag hade velat vara med. Sedan anordnades också discon (åk. 1-6) men då var jag aldrig med.


Vad kan ett Jehovas vittne INTE delta i för skolaktiviteter?


Vi kommer överens om att försöka gå igenom en sak i taget, men han säger omgående att några julaktiviteter, eller födelsedagsfirande vill de inte vara med om.


Demokratiundervisning?


– Det är väl obligatoriskt, så det är klart vi deltar.


Om klassen gör egna partier som man sedan ska rösta på, kan du då delta?

– Nej vi blandar oss inte i politik på något sätt. När vi skulle ha val i skolan slapp jag vara med.


Skulle du kunna vara elevrådsrepresentant?

– Nej, det har också med politik att göra.


Kan du delta på ett klassråd?

– Klassråd? Det kommer jag inte ihåg att vi hade, men det är klart att jag kan räcka upp handen om klassen ska bestämma vilken färg de vill ha på gardinerna. Det tycker jag inte är att rösta det handlar mer om att säga sin åsikt.


Skulle du också kunna vara ordförande på ett sådant klassråd där man ska besluta om färgen på gardinerna?

– Nja, det är mera tveksamt, det vet jag faktiskt inte om jag skulle kunna. Står det ingenting om detta i de papper du läst som handlar om vad vi (Jehovas vittnen) tycker i denna fråga?


Nej jag har inte läst något som handlar om klassråd. Kan du inte bara svara hur du skulle handla, så det skulle kännas rätt för dig i denna fråga?

– Jag vet inte riktigt … (Efter att ha diskuterat frågan fram och tillbaka under en längre stund utan att komma någon vart, så lämnar vi ämnet och han säger än en gång att han inte vet vad sällskapet anser i denna fråga.)


Religionsundervisning?


– Sällskapet rekommenderar att man ska undersöka olika religioner, så det är klart att vi deltar.


Skulle du låta ditt barn tillsammans med skolan besöka Svenska kyrkan om du också vet att en präst kommer att säga några ord?

– Nej, men samtidigt så tycker jag också att det har med barnets ålder att göra. Går barnet på högstadiet så kanske det skulle få vara med. Jag tycker att det också beror på vem som är präst.


Om prästen kommer till skolan och pratar då?

– Då är det ju religionsundervisning, så då är det klart att man ska vara med. Tar skolan däremot in Livets ord i skolan, så skulle inte mitt barn få vara med.


Det är alltså skillnad på vad man befinner sig i för lokal om det är tillåtet att höra på en präst från Svenska kyrkan?

– Ja, i skolan får man ju inte försöka påverka eleverna på det sätt man kan göra i en kyrka.


Men prästen kanske säger samma sak oberoende var han befinner sig?

– Det spelar i alla fall roll (efter att ha ältat detta fram och tillbaka, så tolkade jag det som att det går att gå till kyrkan för att se lokalen och sedan ta med sig prästen till skolan och så får han prata där).

Kan ni sjunga psalmer?

– Beror på, ”Den blomstertid …” sjöng jag i alla fall, men absolut inte julpsalmer som ”Stilla natt” och liknande.


När vi ändå är inne på ”Den blomstertid …” Kan ni vara med på skolavslutningar i kyrkan?

– Vet inte. Vi hade aldrig skolavslutningen i kyrkan.

Undervisning om evolutionsläran?

– Jag tycker det var tråkigt att alla lärare tyckte att ”Big Bang” var det enda man kunde tro på. Jag tycker att lärare skulle ta upp flera olika skapelseteorier.


Hur gammal tror du att jorden är?

– Ja vad säger de nu …? Är det inte 5 miljarder år, eller något liknande?


Jag har läst litteratur som säger att Jehovas vittnen anser att jorden är 6000 år gammal

– Det stämmer inte, vi anser att det är 6000 år sedan Adam skapades, inte sedan jorden kom till. Detta du läst måste vara någon fördom som någon har om oss.


Vad skulle du vilja säga till en blivande lärare, som med största sannolikhet någon gång kommer att få ett Jehovas vittne i klassen?

– Jag tycker att läraren ska vara tillmötesgående mot elevens krav, för eleven kommer ändå inte att ge sig. (vi diskuterar detta en stund och han poängterar att ett Jehovas vittne kan man aldrig tvinga att göra något som strider mot deras tro, för eleven kommer aldrig att ge efter oberoende vad läroplanen säger.


Skulle det inte vara enklast för alla parter om ni startade en friskola?

– Friskola? Vad är det? (jag förklarar och han svarar sedan tvekande) – Det låter inskränkt, folk skulle se oss som en isolerad grupp. Nej jag tror inte att en friskola skulle vara ett bra alternativ. Hur skulle det sedan fungera på orter med få vittnen? Då skulle man få lång resväg, nej det låter inte som ett bra alternativ. Även för dem i storstäderna där det finns fler vittnen, så tror jag inte heller på idén.


Kommentarer till intervjun med Jehovas vittnet Anders


Denna intervju är ett Jehovas vittnes åsikter och upplevelser och det går inte att säga efter hans erfarenheter att samarbetet mellan Jehovas vittnen - lärare - och klasskamrater alltid flyter lika smärtfritt som han anser att det gjort för honom. Själv påpekar han också många gånger att den fina relationen han hade till sina klasskamrater löste många problem, som kanske skulle ha kunnat bli jobbiga för honom. Likaså att lärarna aldrig tvingade honom att delta i aktiviteter mot hans vilja, underlättade enormt. Samtidigt säger han att det är vår uppgift som lärare att tillmötesgå elevens krav, för ett Jehovas vittne kommer aldrig att ge med sig och gå emot sin övertygelse. Detta oberoende av vad läroplanen säger. Detta uttalande tycker jag tyder på att Jehovas vittnens tro och övertygelse om vad som är rätt och fel, sant och falskt är något som är en del av dem själva. Något som är enormt starkt förankrat i deras självmedvetande. Skulle de bli tvingade, skulle de också förlora en bit av sin identitet och sin självkänsla.


Jag har valt att inte ta med hela intervjun, eftersom den var väldigt lång, istället har jag valt att ha hans åsikter som källa på några ställen när jag skriver om vad Jehovas vittnen anser i olika frågor. Eftersom Anders är pionjär inom rörelsen och arbetar 90 timmar i månaden med att sprida budskapet, så tycker jag att han är en lika trovärdig källa som litteratur skriven av en person som inte tillhör Jehovas vittnen. Blandningen av källor blir mycket mera intressant om man använder både de som är för och de som är mot och sedan försöker dra egna slutsatser därefter.


Utdrag ur intervjuer med lärare som haft Jehovas vittnen i klassen


Av 10 st, tillfrågade lärare hade endast 4 st. haft Jehovas vittnen i klassen. De sex lärare som inte haft Jehovas vittnen i klassen hade alla arbetat som lärare i 25-30 år. Av detta drar jag slutsatsen att Sveriges drygt 20 000 Jehovas vittnen, exklusive barn, inte är så många att man nödvändigtvis kommer att få dem i klassen under sin lärargärning.


Eftersom mitt urval av lärare helt har grundat sig på om de haft Jehovas vittnen i klassen, alltså inget köns- eller ålders urval har gjorts, så har det naturligt fallit sig att alla lärare som haft Jehovas vittnen i klassen varit lärare länge och därför också hunnit komma i kontakt med Jehovas vittnen. Kanske hade svaren blivit annorlunda om ett urval varit möjligt.


(Obs. Namnen är fingerade)


När hade du senast ett Jehovas Vittne i klassen?


Berit


En kille i klassen för två år sedan.

Pernilla


1968 i hennes första klass, när hon var precis nyutexaminerad.

Ove


För 20 år sedan.

Camilla


Förra året hade hon två elever.


Hur tyckte du det var att ha ett Jehovas Vittne i klassen?


Berit


Tyckte att det fungerade bra, pojken var duktig i skolan, men hon tvingades heller aldrig honom att vara med på saker som han inte ville.


Pernilla


Fick inte veta förrän efteråt att flickan hon haft i klassen i tre år varit ett Jehovas vittne. Hon hade varit med på ALLA aktiviteter, även till jul och födelsedagar och Pernilla hade aldrig märkt att flickan varit ett Jehovas vittne. Av det drar Pernilla slutsatsen att flickan inte varit sin religion trogen.


Efter detta konstaterande avslutades intervjun med Pernilla.

Ove


Tyckte att han fick ta hänsyn till Jehovas vittnet när de talade om julbudskapet. Det gick inte heller att fira födelsedagar, eller göra studiebesök i kyrkan med Jehovas vittnet som deltagare.


Camilla


Problematiskt vid jultid, födelsedagsfirande och kyrkobesök.


Hur fungerade föräldrakontakten?


Berit


Tycker att föräldrakontakten fungerade dåligt. Det skar sig mellan henne och mamman. Mamman tillät inte pojken att gå till kyrkan för att titta på byggnaden, orgeln o.s.v. fastän inte prästen skulle vara med överhuvudtaget. Mamman ansåg vidare att präster är världens avskum vilket resulterat i religionsdebatt mellan henne och Berit. Slutligen hade även skolledningen kopplats in.


Berit framförde sedan ett önskemål till pappan att klassen skulle få komma till Rikets sal på studiebesök, för att se hur de har det där. Hon trodde att det skulle ha varit roligt för pojken att få visa runt klassen i deras lokaler, men det blev aldrig något besök. Pappan hade sagt vid upprepade tillfällen att han skulle ordna ett besök, men de fick aldrig komma och anledningen till detta fick Berit aldrig veta.


Ove


Konfronterades med föräldrarna, efter att ha tillrättavisat deras son. Pojken hade varit hos tandläkaren och på hemvägen därifrån köpt godis. Ove hade då tagit pojkens godispåse, eftersom han tyckte att pojken uppträtt nonchalant, genom att köpa godis direkt efter ett tandläkarbesök. Ove tog hem godispåsen och brände upp den. Föräldrarna blev då arga och beskyllde honom för att ha stulit deras sons godis. Detta kom sedan också att leda till att föräldrarna skrev insändare i tidningen. Om detta skulle ha inträffat även om föräldrarna inte varit Jehovas vittnen är oklart, men troligt.


Ove tyckte även att föräldrarna uppträdde misstänksamt gentemot samhället och ogillande mot den kristna tro han representerar.

Camilla


Kontakten med hemmet fungerade utmärkt.


Vilka aktiviteter kunde Jehovas Vittnet inte vara med på?


Berit


· Inte följa med till kyrkan fastän det endast handlade om att titta på kyrkolokalen.


· Han sjöng heller aldrig några psalmer, inte ens ”Den blomstertid …” då pojken stått tyst.


· Eftersom de inte firar någonting, så då fick pojken göra annat i samband med högtidsfirande. Men vissa saker till jul gick att lösa väldigt bra. T.ex. till advent när man tänder ljus, om man tänder ljus ofta så firar man inte, men om man tänder ljus en gång i veckan så firar man. Då kom de överens om att de skulle tända ljus ofta och då kunde också pojken sitta kvar inne i klassrummet. När Berit jobbade på en annan skola och hade en flicka i klassen som var ett Jehovas vittne, hade hon varit tvungen att sitta i korridoren när klassen tände ljus till advent, vilket Berit tyckte var väldigt tråkigt. Då hade hon tyckt väldigt synd om barnen till Jehovas vittnen. Med killen hade det däremot fungerat mycket bättre. (Han hade aldrig något eget ljus på bänken, men han kunde vara kvar i klassrummet)


· Luciafirande var han aldrig med på. Han fick inte ens titta på skolans luciatåg.


· Sedan på Svenska flaggans dag så fick han inte heller vara med.


· När det gällde födelsedagar, så gick det att fira på fel dag. Man fick aldrig uppmärksamma honom på hans födelsedag, men en annan dag gick det bra.


· Elevrådsrepresentant gick det inte att vara, likaså kunde han inte vara ordförande på klassråd.


· Klassfester deltog han aldrig på (detta gäller åk. 1-3)


Berit anser ändå att pojken smälte in ganska bra, hon tänkte inte så mycket på om han inte kunde göra allt som alla andra gjorde. De (pojken och Berit) hade kommit överens om att pojken själv skulle bestämma vad han kunde vara med på och när han behövde göra andra uppgifter, vilket fungerat väldigt bra.


Ove


· Inte fira någonting och inte delta i aktiviteter runt högtiderna.


· Inte besöka kyrkan.


Camilla


Anser att i december månad skulle de helst ha en annan skolform, utan de svenska jultraditionerna.


· Inga aktiviteter i samband med julen.


Vid ett tillfälle skulle klassen klippa juldekorationer. Eleven vägrade p.g.a. att hon är ett Jehovas vittne. Då råkar flickans pappa komma på besök och han kompromissade till sig att juldekorationerna var som klippdockor, eller bokmärken. Sedan gick det utmärkt för flickan att klippa ut juldekorationerna.


Adventssångerna fick nya titlar ur Jehovas vittnens sångbok och sedan gick även dessa att sjunga.


Hur fick du reda på att Jehovas Vittnet inte kunde delta i olika skolaktiviteter?

Berit


Fick en broschyr av föräldrarna innan pojken började i klassen, där det stod vad Jehovas vittnen inte kunde vara med på för aktiviteter i skolan.


Ove


Minns inte riktigt hur det var.

Camilla


Även hon fick en broschyr av föräldrarna.


Hur var Jehovas Vittnets relation till klasskamraterna?


Berit


Den var bra. Berit tycker att det fungerade väldigt bra med honom i klassen. Pojken hade varit en väldigt stark och självständig person och dessutom så hade han känt klasskamraterna sedan han var liten. Berit kan dock tänka sig att det är värre om man kommer ny som Jehovas vittne till en klass, då kan det nog vara jobbigt att vara annorlunda.


Ove


Inga problem, pojken hade kamrater och var accepterad av klasskamraterna.


Camilla


Flickorna blev inte mobbade trots att de hade andra åsikter, men Camilla tyckte synd om dem när barnen hade födelsedagsfester och de inte kunde vara med.


Tycker du att Jehovas vittnen skulle gå i friskola istället för i vanlig skola?

Berit


Vet inte riktigt, eftersom hon tycker att det fungerade bra med killen hon hade senast. Hon poängterar också att det är väldigt olika hur det fungerar och tror det skiljer sig ganska mycket från familj till familj hur stränga de är i sin tro och att detta sedan inverkar på hur det fungerar i skolan.


Efter påtryckningar svarar Berit fortfarande att hon inte kan ta ställning i denna fråga.


Ove


Svårt att svara när erfarenheten ligger så långt bak i tiden.

Camilla


Kanske, men även hon tvekar.

Kommentarer till lärarintervjuerna


Det har som sagt inte varit alltför lätt att få tag i lärare som haft Jehovas vittnen i klassen. Lärare som hade vittnen i klassen för väldigt många år sedan är knappast så representativa för dagens Jehovas vittnen och dagens skola. Mycket hinner förändras på mer än 20 år. Samtidigt så har alla 10 lärare haft något att säga om de Jehovas vittnen som funnits på skolan och alla 10 har pratat om att Jehovas vittnen inte vill delta i julfirandet och att de inte firar födelsedagar. Av det drar jag slutsatsen att i samband med våra högtider kommer Jehovas vittnen att utmärka sig som annorlunda i skolan.


Det som skulle ha varit intressant att få svar på är hur det fungerar att ha elever i klassen som inte tror på demokrati, men det visade sig att det är svårt att sätta fingret på vad demokrati egentligen är. Elevråd och klassråd har diskuterats, men eftersom det inte är lika med demokrati, så är jag fortfarande svarslös på denna fråga. Samtidigt så kanske det är just i samband med klassråd, elevråd och skolval som deras demokratitankar visar sig, annars kanske det inte syns i skolsammanhang.


En annan slutsats som jag också tycker går att dra efter att ha talat med tio lärare är att Jehovas vittnen är olika. Man kan inte dra dem alla över samma kam. Det som är möjligt för ett vittne är omöjligt för ett annat. Därför måste man föra en dialog med eleven och dess föräldrar som är Jehovas vittnen och kan inte ta någonting för givet. Slående exempel på detta är när Berit berättar om ett vittne som fick sitta i korridoren när klassen tände ljus till advent, medan en annan elev ett annat år kunde vara med i klassrummet om de tände ljus. Anledningen till att det andra vittnet kunde vara med var att de bestämt att man inte firar advent om man tänder ljus ofta, firar gör man om man tänder ljus en gång i veckan. Eftersom de tände ljus ofta och ”inte firade” så kunde också Jehovas vittnet vara med. Samma sak berättade Camilla om juldekorationerna som skulle klippas. Där kom de överrens om att det var som att klippa klippdockor och då fungerade även detta, eftersom klippdockor är oreligiöst, medan Jehovas vittnen inte vill befatta sig med julen överhuvudtaget. Det gäller alltså att hitta på egna lösningar för vårt strävansmål som lärare måste ändå vara att alla elever alltid kan delta i all vår undervisning.


Diskussion


”Jag har flitigt bemödat mig om att inte skratta åt folks förehavanden, ej heller att sörja över dem eller avsky dem, utan att förstå dem”

Spinoza 


Väl medveten om att jag som ett icke vittne aldrig kan uppnå den förståelse som Spinoza talar om, så hoppas jag att Du som läsare inte tycker att jag varken skrattar, sörjer eller avskyr Jehovas vittnen, utan att jag i alla fall har en liten gnutta förståelse för deras sätt att tro och handla.


Att försöka förstå människor med andra värderingar, annan tro och andra tankar om vad som är rätt och fel, än det som det svenska samhället representerar, är svårt. Samtidigt så är det väldigt spännande med människor som avviker från det som ”Svensson” anser vara självklart.


Jag hoppas att man som lärare kommer att se på barn som har en annan tro med ögon som inte bara ser problemen som kan uppstå genom att eleven på grund av sin tro inte vill vara med på alla lektioner. Utan att man ser de fördelar som finns med att ha ett Jehovas vittne i klassen. En stor fördel är onekligen att alla elever i klassen får kunskap om rörelsen. Denna kunskap leder förhoppningsvis till att det i framtiden finns en grupp vuxna människor som är mindre fördomsfulla mot rörelsen p.g.a. att de själva under sin skoltid umgåtts med klasskamrater som varit Jehovas vittnen. En stor uppgift för oss som lärare är just att ta död på fördomar och att se till att alla har det som Lpo-94 skriver, nämligen respekt för var och ens tro och åsikter och en del av detta ”fördomsdödande” får jag onekligen gratis med ett Jehovas vittnen i klassen.


Än en gång så vill jag också poängtera att alla människor är individer, så också Jehovas vittnen. Det som en individ kan göra kan, ser en annan som otänkbart. Visst finns det generella regler som gäller alla Jehovas vittnen, men hur man resonerar kring och tolkar dessa regler varierar. Inget Jehovas vittne firar födelsedagar, men en del kan få presenter på fel dag (dagen innan eller efter födelsedagen), medan andra absolut inte kan tänka sig en present som kan tolkas som en ”födelsedagspresent”. Hur den enskilda individen väljer att tolka sina ”trosregler” måste jag alltså ta reda på som lärare. Jag kan inte nöja mig med broschyren om vad rörelsen står för i olika skolfrågor, som föräldrarna till Jehovas vittnet med stor sannolikhet stoppar i min hand, jag måste engagera mig och aktivt föra en diskussion med de inblandade parterna.


Min uppgift som lärare är alltså att försöka förstå Jehovas vittnen, förstå varför de inte alltid vill vara med på den undervisning jag bedriver och försöka få icke vittnena i klassen att respektera Jehovas vittnens tro och de yttringar som tron för med sig. Det viktigaste är dock att jag som lärare aldrig låter Jehovas vittnens åsikter och trosyttringar stå över det som Lpo-94 förespråkar, för det viktigaste för mig som lärare måste ändå vara att hålla mig till mitt styrdokument d.v.s. läroplanen.


Avslutningsvis vill jag än en gång poängtera att det allra viktigaste i min roll som lärare är att i min relation med Jehovas vittnen aldrig utnyttja min auktoritetsställning, som jag som lärare besitter gentemot mina elever, och tvinga ett barn att gå emot sin religiösa övertygelse. För det som för mig verkar banalt kan för ett Jehovas vittne ses som en reducering av dennes chans att komma till det eviga underbara paradiset på jorden.
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