
EN VY FRÅN 
VAKTTORNET

En kvalitativ studie av Jehovas 
vittnens diskurser kring den svenska 

gymnasieskolans kurs- och 
läroplansinnehåll

Erik Olofsson

 

Examensarbete, 22.5 hp

Examensarbete för ämneslärarexamen - religion

Vt 2018  



 

  

 



Abstract: 
The following study examines the conflicting discourses between the swedish school system and             

the Christian denomination of Jehovah’s witnesses on the swedish upper secondary school            

curriculum and its subject content. The purpose has been to identify if the discourses present a                

value conflict with school interests and discuss both how these are different and why they constitute                

a conflict. This has been achieved by examining the religious body’s recent publications on the               

subject through a discourse analysis method.  

The study shows that there are several themes in the swedish upper secondary school               

curriculum and subject content in which Jehovah’s witnesses have discourses conflicting with the             

school’s own, possibly constituting practical issues in the day to day education of students. The               

main conflicts lies within the areas of social integration of students, the non-denominational             

character of the school system, sex education, the stance of religious pluralism taken in the subject                

of religious studies, historical method and the subject content of natural science primarily             

concerning evolutionary biology. The study also concludes that there is a wide gap and lack of                

information surrounding these conflicts and how teachers and other school staff should approach or              

avoid them. This ultimately derives from a lack of research around the subject and deficient               

guidelines from the Swedish National Agency for Education surrounding not only how to approach              

students that are Jehovah’s witnesses but religious discourses surrounding the curriculum and            

school subjects in general. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

En grundläggande utmaning för lärare i den svenska gymnasieskolan är att veta vilka             

förutsättningar elever har att ta till sig undervisningens innehåll och vilka attityder elever har kring               

ämnen, särskilt vad gäller elever som utgår från en annan livsåskådning eller kommer från en annan                

kultur än läraren. Ibland uppdagas mer svåröverkomliga problem och konflikter som kan uppstå när              

läraren möter en elev vars tro och övertygelse verkar avvikande från skolans värdegrund, riktlinjer              

eller mål. Exempelvis kan eleven motsätta sig tanken att alla trosuppfattningar bör accepteras, att              

kvinnor och män skall ges samma utbildning eller att ett demokratiskt samhällsstyre bör             

eftersträvas. I dessa fall kan det vara svårt att veta vad konflikten grundas i och hur den bör lösas                   

eftersom läraren inte förstår elevens attityder och trosuppfattningar kring ämnet. För den lärare som              

vill sätta sig in i elevens situation för att bättre förstå eller finna en lösning på sådana                 

värdekonflikter finns det dock i flera fall relativt lite information om dessa ämnen och få eller inga                 

riktlinjer att följa i hanterandet av situationen. I och med denna kunskapsbrist uppenbaras en              

grundläggande problematik, skolan ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och           

behov, men hur är detta möjligt om lärarna inte har kunskap kring exempelvis religiösa elevers               1

förutsättningar eller behov? 

 

Vi lyfter fram ett praktiskt exempel på detta: Jehovas vittnen är ett av de större trossamfunden i                 

Sverige och är ofta återkommande i samhällsdebatten eftersom deras troslära behandlar individuella            

rättigheter, jämställdhet, moraluppfostran, vetenskapssyn, demokrati och dylika ämnen som ligger i           

utbildningsväsendets intresse. Vid den första anblicken verkar flera möjliga motsättningar mellan           

skolans och trossamfundets syfte och mål uppenbaras, skolan syftar exempelvis till att skapa             

politiskt deltagande medborgare medan trossamfundet avråder politisk involvering, skolan         

undervisar kring evolutionsläran som en del av naturkunskapen medan trossamfundet avvisat denna            

som icke vetenskaplig. Men hur är det med dessa möjliga konflikter? Hur ser Jehovas vittnen på                

gymnasieskolan och dess ämnen? Står församlingens religiösa utbildning och statens sekulära           

utbildning av unga i konflikt med varandra och isåfall inom vilka områden? 

1 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011. s. 6. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Detta arbete syftar till att utöka kunskapen kring trosuppfattningar och attityder hos de svenska              

gymnasieelever som är medlemmar av Jehovas vittnen. Studien kommer uppnå detta mål genom att              

lyfta fram trossamfundets diskurser kring gymnasieskolan samt skolans behandlade ämnen och           

läroplan. Arbetet syftar även till att kartlägga de grundläggande förutsättningar och attityder kring             

skolan som elever ur trossamfundet erhåller genom sin församlings interna utbildning,           

problematisera och slutligt diskutera dessa och hur de kan påverka elevens utbildning i skolan. 

 

Frågeställningar: 

 

● Hur presenterar Jehovas vittnen gymnasieskolan och innehållet i dess läroplan? Vilka 

värdekonflikter finns mellan skolan och trossamfundet inom läroplanen? 

● Hur presenterar Jehovas vittnen innehållet i gymnasieskolans kursplaner? Vilka 

värdekonflikter finns mellan skolan och trossamfundet inom kursplanerna? 

● Vilka diskurser för Jehovas vittnen kring gymnasieskolan och hur skiljer sig dessa från 

skolans egna diskurser? 

1.3 Metod 

Detta arbete utgår från en induktiv ansats och använder en diskursanalys för att identifiera de               

områden trossamfundet lyfter fram som behandlar innehållet i gymnasieskolans kurs- och läroplan.            

Materialet kommer sedan bearbetas genom en diskursanalys med syftet att undersöka vilka            

diskurser som förs inom trossamfundet och huruvida dessa är avvikande från skolans egna             

diskurser. Resultatet kommer slutligt diskuteras med utgångspunkt ur sociokulturell teori. 
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1.3.1 Diskursanalys 

Den diskursanalys som används i detta arbete är utformad av Eva Bolander och Andreas Fejes med                

utgångspunkt ur Michel Foucaults diskursanalytiska tradition, metoden syftar till att undersöka           

attityder och normer genom att granska språkanvändningen kring dessa. Termen diskurs definieras            

grundläggande som “en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp” men innefattar            2

även hur denna helhet eller område beskrivs. Begreppet diskurs får i och med detta en djupare                

språklig dimension vilket kräver en vidare definition av begreppet, professorn Louise Phillips och             

forskarassistent Marianne Winther Jørgensen definierar för att innefatta detta en diskurs som “ett             

bestämt sätt att tala om och förstå [...] ett utsnitt av världen”. Trots att begreppet därmed inte är                  3

entydigt så framgår det dock att diskurs som begrepp kan beskriva både ett språkligt område eller                

avgränsning och beskriver även på vilket sätt området presenteras. I förlängningen kan även som              

Phillips och Jørgensens definition antyder en diskurs inbegripa hur något förstås, med detta menas              

att åhörarens uppfattning av ett beskrivet området förändras beroende på vilken diskurs som förs              

och grundlägger därmed dennes uppfattning hur något är. Detta innebär att det inte nödvändigtvis              

finns en entydig eller oberoende version av något utan att det istället finns flera versioner av samma                 

sak som framkommer genom olika diskurser, en grundläggande konstruktionistisk tanke.   4

 

En tänkare som haft stort inflytande över denna idétradition är filosofen Michel Foucault som              

observerar diskursen som ett pluralistiskt och skapande fenomen. Enligt Foucaults definition är            

diskursen de “praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om”, med detta              5

menas att diskursen inte bara rör ett avgränsat område eller språkval utan, i vidare mening att språk                 

och handling mellan människor är vad som skapar vad som är verkligt. Med andra ord finns det inte                  

någon underliggande objektiv sanning om någonting, vad som är sant, gott och verkligt varierar              

istället beroende på vilken diskurs som använts. Detta innebär även (i förlängningen) att diskursen              

styr uppbyggnaden av sociala konstruktioner kring ett ämne, exempelvis vad som får sägas, vem              

som får säga det och under vilka omständigheter detta får ske, det är således grunden för                

normbyggande och sociala maktstrukturer. Foucault anser att makt är närvarande både som negativ             

2 Eriksson, Gunnar, Emt , Jeanette och Hallberg, Peter. Diskurs. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskurs (hämtad 2018-05-05) 
3 I definition av Jørgensen och Phillips. Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 1. uppl., Liber, 
Stockholm, 2009. s. 83. 
4 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), Diskursanalys i praktiken , 1. uppl., Liber, Malmö, 2007. s. 9-10. 
5 Fejes, 2009. s. 87. 
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eller repressiv kraft men även som positiv eller produktiv, där den ena kontrollerar individens val               

och den andra bygger användbara sociala kontrakt, regler och ramverk. Maktrelationer förändras i             6

denna mening genom vårt språkval och förändrar samtidigt vårt språkval. Det är genom dessa              7

tolkningar som diskursens relevans och värde även ökar för forskaren eftersom diskursen i denna              

mening blir central i skapandet av människors världsuppfattning, normer och värderingar. 

 

En diskurs kan undersökas, inte bara för att urskilja dess form, utan även för att se hur en förståelse                   

av något har kommit till och varför den skapats vilket blir av intresse för forskaren som ämnar                 

förstå den norm eller värdering som diskursen berör. Diskursanalys som metod blir i och med detta                8

ett bredare verktyg för att urskilja diskurser, tolka hur de framställs och urskilja dess              

bakomliggande syften. Professor Andreas Fejes och universitetslektor Eva Bolander beskriver          

diskursanalys som ett verktyg att undersöka hur språket används för att befästa vad som är sant,                

falskt, normalt eller onormalt med utgångspunkt både i talat och skrivet språk, detta innefattar även               

att granska vad som synliggörs och vad som osynliggörs. Metoden undersöker med denna             9

utgångspunkt alla texter eller uttalanden som för fram sanningsanspråk, eller beskrivningar som            

utges för att reflektera verklighet, för att förstå vilken typ av diskurs som presenteras. Ett exempel                

på en tydlig och hanterbar diskurs kan vara hur sexualitet beskrivs i ett läromedel; om sexualitet                

exempelvis sammanförs med kroppsliga funktioner och beskrivs som nödvändigt för fortplantning           

förs en biologisk diskurs , sammankopplas den istället med social interaktion, relationsbyggande och            

kulturella trender förs snarare en social diskurs. Diskursen representerar alltså hur ämnet beskrivs             

och vilken bild det skapar av, i detta exempel, sexualitet som begrepp. Professor Mats Börjesson               

och universitetslektor Eva Palmblad påpekar dock även att diskurser kan vara vidare och mer              

abstrakta. Exempelvis kan diskursen kring begreppet hälsa , om det behandlas utan avgränsningar,            

vidgas att inte endast vara en medicinsk term utan även innefatta och behandla attityder kring moral                

eller livsstil, något som försvårar en hanterbar eller övergripande analys av diskursen. Detta             10

innebär att forskaren som vill bruka diskursanalys måste vara noggrann att urskilja de behandlade              

diskursernas gränser och anpassa analysen därefter. 

6 Cronn-Mills, Daniel, A qualitative analysis of the Jehovah's Witnesses: the rhetoric, reality, and religion in the Watchtower society , 
Edwin Mellen Press, Lewiston, N.Y., 1999. s. 150-151. 
7 Fejes, 2009. s. 87. Cronn-Mills, 1999. s. 150.  
8 Börjesson & Palmblad, 2007. s. 10. 
9 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys , 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009. s. 81.  
10 Detta blir enligt Börjesson och Palmblad en separation mellan stora och små diskurser. Börjesson & Palmblad, 2007. s. 13-16. 
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1.3.2 Metodval 

Detta arbete syftar till att jämföra och diskutera konflikterande diskurser kring den svenska             

gymnasieskolan, den valda diskursanalysen kommer användas för att undersöka Jehovas vittnens           

uttalanden kring den svenska gymnasieskolan och dess innehåll för att sedan identifiera vilken             

diskurs som förs igenom dessa. Den diskursanalytiska modellen kommer till skillnad från flera             

andra metoder inom den samhällsvetenskapliga forskningen nyttjas både i datainsamlingen och i            

analysen, den används med andra ord som verktyg både för att finna relevant information ur ett                

material och samtidigt tolka dess mening. Eftersom diskursanalys, som Bolander och Fejes            11

understryker, syftar till att förstå, inte värdera, genomförs i arbetet ingen bedömning av vilket              

sanningsanspråk som reflekterar en mer äkta bild än en annan. Detta innebär att alla uttalanden vars                

språk syftar till att göra något sant, rätt, verkligt eller normalt betraktas som lika valida i analysen                 

eftersom alla påverkar elevens uppfattning. Detta är ett förhållningssätt som Börjesson och            12

Palmblad tillägger även rör källor, att inget material blir mer autentisk än det andra blir en av                 

diskursanalysens styrkor eftersom det minskar risken för systematiska procedurfel i urval och            

insamling.   13

 

Jehovas vittnens har inte publicerat någon officiell djupgående redovisning kring sin syn på skolan              

och trossamfundets publicerade läromedel består av spridda tidningsartiklar, intervjuer, övningar,          

filmer och diskussionsmaterial. För detta arbete där det undersökta materialet som granskas är             

varierande lämpar sig diskursanalys eftersom all typ av material oavsett form kan undersökas med              14

samma metod. En fördel med diskursanalys är med andra ord dess anpassbarhet vid insamling och               15

analys av information som hämtats ur formmässigt varierande data. Detta medför dock en ökad              

svårighet att göra undersökningen fokuserad och ställer större krav i utformandet av en tydlig              

struktur och disposition eftersom det i insamlingen av data inte finns någon möjlighet för forskaren               

följa ett förutbestämt system för hur den observerade datan bör organiseras. Istället ställs större och               

mer övergripande frågor kring vad som undersöks vilket underlättar analys av materialet men inte              

dess insamling och organisation.   16

11 Fejes, 2009. s. 84. 
12 Fejes, 2009. s. 85. 
13 Börjesson & Palmblad, 2007. s. 19. 
14 För vidare information om materialets varierande form se avsnitt 1.4. 
15 Fejes, 2009. s. 84-85 & Börjesson & Palmblad, 2007. s. 19. 
16 Fejes, 2009. s. 88-89. 
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Eftersom studiens syfte är att undersöka de underliggande attityderna Jehovas vittnen har över den              

svenska gymnasieskolan, inte endast den uttalade, innebär detta att både explicita och implicita             

attityder behöver sökas i materialet. Detta motiverar användandet av diskursanalys eftersom           

metoden undersöker datan på en semantisk nivå men detta leder även till att resultatet inte blir                17

deskriptivt eftersom informationen som en konsekvens har tolkats fram av forskaren. Detta innebär             

dessutom att datans validitet kan påverkas negativt både under sammanställning och analys med             

anledning av den mänskliga faktorn, exempelvis kan för stor mening läsas in i triviala mönster,               

meningar kan misstolkas och information ignoreras i insamlandet av materialet. Denna           18

problematik är dock återkommande för kvalitativa studier och svår att undvika vid granskning,             

framförallt av doktrinella texter och dylikt material som är konstruerade med ett underliggande             

syfte som i någon grad måste uttolkas hermaneutiskt. För att bemöta denna problematik kommer              19

arbetetet i så stor utsträckning som möjligt nyttja citat ur materialet vilket syftar till att minska                

risken för traderad misstolkning.  

 

Sammanfattat kommer en diskursanalytisk metod användas för att finna diskurser inom materialet            

som anses kunna konstituera en värdekonflikt med skolans motsvarande diskurs om ämnet.            

Uppsatsen syftar till att lyfta potentiella värdekonflikter mellan trossamfundet och skolan och            

undersöka dessa för att sedan diskutera hur gymnasieskolans och trossamfundets diskurser skiljer            

sig från varandra och hur dessa kan förstås. Valet att använda en diskursanalytisk modell motiveras               

både av dess lämplighet att tolka implicita meningar och strukturer i språkanvändning men även av               

materialets varierade form. 

1.4 Material och avgränsningar  

Denna studie avgränsar det undersökta materialet kring Jehovas vittnen till publikationer utgivna av             

Watchtower Bible and Tract Society från år 2000 och registrerade på trossamfundets digitala             

bibliotek Watchtower Online Library. Arbetet granskar även arbets- och diskussionsmaterial          20

17 Fejes, 2009. s. 81, 84-85. 
18 Som M.Q Patton påpekar är problematiken i all kvalitativ analys. Fejes, 2009. s. 32. 
19 Börjesson & Palmblad, 2007. s. 19. 
20 Två verk publicerade innan år 2000 har nyttjats i uppsatsen; Jehovas vittnen: förkunnare av Guds kungarike  (1994) är ett mer 
djupgående verk kring Jehovas vittnens organisation som använts för att lyfta trossamfundets historia och Resonera med hjälp av 
Skrifterna (1995) är en handbok i hur man bör förstå och resonera kring den kristna läran, denna refereras även som kompletterande 
källa för att ge djupare insyn i olika läror inom Jehovas vittnen. 
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publicerat efter år 2000 tillhörandes utbildningssektionen Bibelns praktiska värde av Jehovas           

vittnens officiella hemsida samt videomaterial publicerat efter år 2000 via Jehovas vittnens            

officiella webb-tv JW Broadcasting . För att hantera denna informationsmängd har material           

prioriteras och teman eftersöks genom Jehovas vittnens egna ämneskategorier i Bibel- och            

ämnesstudier inom trossamfundet, nyckelordssökning via Watchtower Online Library samt         21

baserat på vägledande samtal med en äldste ur en lokal församling av Jehovas vittnen. 

  

Att olika publikationer undersöks syftar delvis till att öka studiens reliabilitet men även dess              

validitet eftersom det är material inom denna avgränsning som utgör det huvudsakliga            

utbildningsunderlag som nyttjas till undervisningen inom församlingen. Utöver detta kommer          22

även en stor mängd källmaterial att nyttjas, ett val som motiveras av att Jehovas vittnen presenterar                

sin troslära genom en större mängd kortare publikationer där teman behandlas i längre artikelserier.              

För att delge hela diskursen behövs således ofta flera olika källor kring samma tema presenteras.               

För att representera vissa diskursers vikt blir det även nödvändigt att presentera flera källor kring               

samma tema, detta eftersom teman viktiga för trossamfundet lyfts oftare inom materialet. Ett tema              

som exempelvis är återkommande i Vakttornet ges längre undervisningstid i det det veckovisa             

vakttornsstudiumet i församlingen, vilket antyder att temat har en stor vikt för trossamfundet. För              

att ge en god representation av de diskurser som formar en elev med bakgrund inom Jehovas                

vittnen krävs således att flera källhänvisningar anges. Arbetet kommer för att göra den större              

mängden källhänvisningar hanterbara används förkortningar i fotnoter för ett flertal elektroniska           

källor, dessa presenteras i arbetets källförteckningsdel.  

 

Om en större mängd likartat material finns att tillgå, som förändrats över tid, har senare publicerat                

material prioriterats för att lyfta aktuell och således relevant diskurs som möjligt. För material som               

behandlar den svenska gymnasieskolan används endast material publicerat eller rekommenderat av           

Skolverket med enda undantag av den svenska skollagen. Detta material avgränsas att gälla endast              

relevanta styrdokument och bestämmelser som gäller för den svenska gymnasieskolan. De           

gymnasiala ämnen som lyfts i detta arbete är de ämnen vars innehåll behandlas i Jehovas vittnens                

material, vilka skolämnen som lyfts i denna studie har således utarbetats induktivt utifrån             

trossamfundets diskurser.  

21 Ämneskategorier hämtade från; Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ämnesguide för Jehovas vittnen 2017, 
New York, 2017. 
22 För ytterligare information om materialets vikt se beskrivning av helg- och veckomöten i avsnitt 1.5.2. 
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1.5 Bakgrund  

För att kunna förstå och tolka situationen hos en elev med bakgrund inom Jehovas vittnen krävs en                 

viss nivå av förförståelse om trossamfundet och dess organisation men även dess läror och              

värderingar. Denna bakgrund syftar till att presentera en sammanfattning av trossamfundet för den             

som inte är bekant med Jehovas vittnen och ger en kontext till den tidigare forskningen. 

1.5.1 Vilka är Jehovas vittnen? 

Jehovas vittnen är ett internationellt trossamfund som lyfter fram en restorationistisk kristen            

trosuppfattning, vilket innebär en önskan att återgå till en “ursprunglig” kristenhet med            

utgångspunkt hur denna skildras i Bibeln, primärt genom trossamfundets egna bibelöversättning           

kallad Nya världens översättning av Den heliga skrift. Trossamfundets medlemsantal är svårt att             

säkerställa men de har enligt sina egna medlemsregister över 119 000 församlingar och fler än 8,3                

miljoner medlemmar i världen, varav ca 300 församlingar med strax över 22.000 förkunnare är              

Svenska. Historiskt så organiserades rörelsen i USA på 1870-talet utav en grupp bibelstuderande             23

kristna ledda av Charles Taze Russell med syftet att finna en felfri bibeltolkning. Detta resulterade               

så småningom i en egen teologisk troslära som av gruppens medlemmar ansågs vara den sanna               

vägen till Gud. Trossamfundet anser dock att de är renlärigt kristna och räknar inte sin rörelse som                 24

en ny religion utan snarare den ursprungliga och korrekta formen av kristendom, den bibliske Jesus               

anses i linje med detta vara rörelsens egentlige grundare och nuvarande ledare.  25

 

Jehovas vittnen hämtar sitt namn från den hebreiska bibelöversättningens skildring av Guds namn,             

det så kallade Tetragrammet, JHVH ofta uttalat Javé men av Jehovas vittnen som Jehová. Vad               26

som menas med att trossamfundet benämns som “vittnen” är att de bär vittnesmål om Guds               

handlingar och lära inför människorna i världen såsom Jesus uppmanade sina följare att bära vittne               

om honom till världens mest avlägsna delar innan sin himmelsfärd. Detta reflekteras även i              27

trossamfundets centrering kring missionen. De utbildar sina medlemmar till att bli missionärer,            

23 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jehovas vittnens världsvida tjänsteårsrapport,  New York, 2017. 
24 Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Jehovas vittnen: förkunnare av Guds kungarike,  New York, 1994. s. 19-25 & 
42-60. 
25 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Tillbe den ende sanne Guden , New York, 2003. s. 128-135. 
26 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Resonera med hjälp av Skrifterna , New York, 1995. s. 170-177, Watch 
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Goda nyheter från Bibeln !, New York, 2012. s. 4. 
27 Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 1994. s. 12-13. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vilka 
gör Jehovas vilja i vår tid?, New York, 2014. s. 2. 
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kallade förkunnare, och organiserar missionsarbete över hela världen. Ytterligare ett utmärkande           

drag för Jehovas vittnen är att de har en föreställning om att vi lever i de sista dagarna (även kallat                    

den yttersta tiden) och närmar oss återuppståndelsens dag, vilket innebär att lite dyrbar tid finns               

kvar för att förkunna om Jehova. Jesus har sedan år 1914 etablerats Guds kungarike i himlen,                

förvisat Satan ned till jorden och samlar idag sina trognaste medhjälpare för att slutligt göra upp                

med honom i Harmageddon , slutet på den nuvarande världsordningen. Harmageddon innebär i            28

korthet att Jehova kommer att återuppväcka 144 000 av de trognaste kristna, de kallade och               

utvalda, att härska med honom och Jesus i himlen, kasta ut Satan från världen och etablera ett Guds                  

rike på jorden som alla trogna kan leva i utan synd eller lidande. Denna uppfattning gör Jehovas                 

vittnen utmärkande världsfrånvända eftersom de anser att dagens profana värld, dess politik och             

samhällskonstruktioner fram tills Harmageddon står under djävulens kontroll.   29

 

Eftersom Jehovas vittnen anser att nuvarande system är korrumperade av Satan och att det i               

realiteten endast är Jehova, Jesus och de utvalda som är kvalificerade att delta i organiseringen av                

samhället så deltar inte medlemmar ur trossamfundet i politiskt arbete eller militärtjänstgöring och             

följer inte samhällsideologier såsom nationalism. Jehovas vittnen anser även att information och            30

influenser ur det profana samhället kan vara skadliga och uppmanar medlemmar att vara skeptiska              

till samhällsinformation given utanför trossamfundet och till vidareutbildning för karriärer utanför           31

församlingen. Medlemmar uppmanas även att följa trossamfundets rekommendationer och         32

riktlinjer kring konst, film, musik och spel, vilket innebär att ta avstånd från det som innehåller                

något trossamfundet anser vara okristerligt, exempelvis själviskhet, sex, våld, spiritism eller magi.            

Jehovas vittnen uppmuntrar även medlemmar att undvika umgänge med icke-kristna eller individer            

med en i deras ögon dålig moral och istället umgås med de som delar samma trosuppfattning.                33

Trossamfundet samarbetar inte med andra kyrkor eller samfund inom kristenheten eftersom de            

anser att den egna tolkningen av Bibeln är renlärig och att en troende inte längre kan vara en sann                   

28 Jämför med med domedagen eller den yttersta domen. Tidigare har bestämda datum satts för Harmageddon men idag så tar dock 
Jehovas vittnen generellt avstånd från att göra detta, istället intas en generellt inställning att domedagen är annalkande men det är 
ovisst när den kommer. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vad lär Bibeln? , New York, 2005. s. 76-95. Watch 
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Guds rike regerar! , New York, 2014. s. 222-230. 
29 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. s. 32-33. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 
Vem styr egentligen världen? , New York, 2013. s. 1-4. 
30 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. s. 121-122. Förbli neutral i en splittrad värld, Vakttornet 
(Studieupplagan) nr. 4 (2016): s. 27-31. Vart är världen på väg?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 6 (2005): s. 4-7. 
31 Kan man lita på nyheterna?, Vakna! Nr 12 (2013): s. 4-7, Håll fast vid den undervisning som stämmer med Guds ord, Vakttornet 
(Allmänna upplagan)  nr. 5 (2000): s. 8-12. 
32 Taen, 2015, s. 65-67. Liedgren, 2016. s. 33. 
33 Tänk på vilka du umgås med i de sista dagarna, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 8 (2015): s. 24-28. Watch Tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania, 2014. s. 5-6. 
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kristen om denne avviker från denna tolkning. Exempel på sådana särskiljande tolkningar av             34

trosartiklar och kyrkopraxis är att Jehovas vittnen tar avstånd från treenighetsläran,           

prästerskapsämbetet, användandet av kors eller andra religiösa symboler. Trossamfundet firar inte           

några årliga kristna högtider och inte heller födelsedagar eller andra årliga helgdagar. En annan              

uppmärksammad normavvikelse i lära är att trossamfundet anser att varelsers blod innehåller själen             

och inte får blandas eller förtäras enligt Guds lag, vilket innebär att en sann kristen varken får äta                  

mat med blod i eller motta blodtransfusioner. Jehovas vittnens troslära sammanställs och studeras             35

i ett flertal skrifter som trossamfundet själva producerar, två kända sådana är Vakttornet och Vakna!  

1.5.2 Jehovas vittnens organisation och sociokulturella miljö 

Trossamfundet Jehovas vittnen är en centralt styrt och hierarkiskt strukturerad organisation som har             

en unik hierarkisk ordning och egen terminologi för olika befattningar. Organisationen kan delas in              

i en högsta styrande krets arbetandes ur organisationens huvudkontor som överser trossamfundets            

övergripande frågor, regionala avdelningskontor som organiserar regionalt arbete och slutligen          

församlingarna som organiserar det lokala arbetet. Högst upp i organisationshierarkin befinner sig            

den styrande kretsen som är en mindre grupp beståendes uteslutande av män som anses vara               

tillräckligt införstådda i den sanna läran för att kunna tolka Bibeln och vägleda rörelsen i teologiska                

frågor. Den styrande kretsen bestod år 2017 av sju män som ser över all verksamhet direkt och                 

fattar alla övergripande beslut i organisationen, nya medlemmar väljs internt av gruppens            

medlemmar och tillsätts på livstid. För att kunna organisera det stora trossamfundet sitter             

medlemmarna ur den styrande kretsen i sex olika kommittéer som fattar beslut om olika              

arbetsområden, exempelvis organiserar och ansvarar Utgivarkommittén för distribueringen av all          

litteratur och ansvarar för samtlig byggverksamhet, Undervisningskommittén planerar all         

undervisning i möten och skolor samt publicerat utbildningsmaterial och Författarkommittén          

ansvarar för den andliga vägledningen som publiceras samt materialets översättning. Till sin hjälp             36

väljer den styrande kretsen medhjälpare som kan ge den styrande kretsen råd i de centralstyrda               

kommittéerna men har ej bestämmanderätt i dessa.   37

34 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. s. 144-151. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 
2012. s. 20-21. 
35 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. s. 128-133. 
36 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Guds rike regerar! , New York, 2014. s. 129-131. Watch Tower Bible and 
Tract Society of Pennsylvania, Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? , New York, 2014. s. 21-22. 
37 ”Fortsätt att sätta värde på män av det slaget”, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 10 (2015): s. 3. 
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Allt arbete samordnas med utgångspunkt från Jehovas vittnens huvudkontor kallat Betel som            38 39

organiserar det internationella arbetet och har tillsyn över avdelningskontor. Regionalt arbete           

administreras genom avdelningskontor (även dessa kallade Betel) som administrerar egna länder           

eller geografiska områden. Det är härifrån som litteratur översätts, trycks och distribueras. De som              40

arbetar på Betel kallas beteliter, vilka är medlemmar valda ur de lokala församlingarna i              

närområdet och deras arbete granskas av en områdestillsyningsman. Varje avdelningskontor          41

administrerar arbetet i ett flertal lokala församlingar och skickar i sin tur kretstillsyningsmän för              42

att överse arbetet på lokal nivå, detta sker delvis för att uppmuntra församlingarna i deras arbete                

men även för att granska verksamheten och se att den följer direktiven från huvudkontoret.  

 

För att utöver tillsyningsmännens arbete bibehålla koherens och homogenitet i läran så utgår arbetet              

inom alla församlingar även från ett gemensamt material som sammanställs av Undervisnings- och             

Författarkommittén. Organisationens publikationer syftar till att utbilda och vägleda         43

medlemmarna av trossamfundet är att tjäna Jehova och följa hans bud på bästa sätt vilket anses                44

vara den viktigaste meningen med livet. Alla helg- och veckomöten räknas som gemensamma             

utbildningstillfällen och utgår alla från en gemensam läroplan, samma mötesschema och innehåller            

samma arbetsmaterial. Exempelvis utgick alla veckomöten i mars 2018 från olika översättningar            45

av samma arbetshäfte. Alla världens helgmöten med såkallade Vakttornsstudium utgår på           46

liknande sätt från studieupplagan av Vakttornet för mars det året och samma bibiliotek av              47

utbildningsmaterial används till den andliga familjekvällen, som är en möteskväll för familjen där             

föräldrar vägleder sina barn i tron och pratar om problem de stött på, exempelvis i skolan.  48

 

38 Huvudkontoret flyttas 2017-18 från det tidigare kontoret i Brooklyn till ett nybyggt komplex i Warwick, New York. 
39 Betel betyder “Guds hus” och syftar till en plats arbetar för att sprida Jehovas ord. Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, Insikt i Skrifterna, band 2, 2007. s. 937. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vilka gör Jehovas 
vilja i vår tid?, New York, 2014. s. 23. 
40 Arbetet i Sverige organiseras sedan år 2012 genom Avdelningskontoret för Skandinavien .  
41 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jehovas vittnen – Vilka är de? Vad tror de på?,  New York, 2000. S. 25-26. 
42 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? , New York, 2014. s. 20. 
43 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Skolan i teokratisk tjänst – utbildning till nytta för dig , New York, 2002. s. 
28-32, 35-37. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? , New York, 2014. s. 26. 
44 Fråga 1: Finns det en mening med livet?, Vakttornet (Allmänna upplagan) nr. 11 (2012): s. 4-5, Inrikta dig på det som ger livet 
verklig mening, Vakttornet (Allmänna upplagan) nr. 10 (2007): s. 16-20, Ett meningsfullt liv nu och för alltid, Vakttornet (Allmänna 
upplagan) nr. 7 (2011): s. 7-9.  
45 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? , New York, 2014. s. 9. 
46 Se arbetshäfte mwbr18.03. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Livet och tjänsten som kristen - Arbetshäfte - 
Mars 2018 , New York, 2018. 
47 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vakttornet (Studieupplagan), nr 3, New York, 2018. 
48 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? , New York, 2014. s. 12. 
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I den lokala församlingen organiseras och överses verksamheten av en eller flera äldre manliga              

församlingsmedlemmar som kallas äldste eller äldstebröder. Det är de som vägleder           

församlingsmedlemmarna andligt och organiserar det praktiska arbetet på Rikets sal ,          49

benämningen på församlingens mötessal. En stor andel av lokalförsamlingens praktiska arbete görs            

av församlingstjänare, frivilliga manliga medlemmar som tillsammans med de äldste sköter           50

församlingens administrativa göromål och organiserar det praktiska arbetet med lokalvård och           

logistik. Det är dessa församlingstjänare som sedan väljs in som äldste i församlingen efter att ha                

tjänat en längre period och visat sig värdiga uppgiften. En annan viktig del av den lokala                

församlingens verksamhet är missionsarbetet. Detta arbete, kallat förkunnartjänsten eller bara          

tjänsten, utförs av alla i församlingen. De som missionerar har i de flesta fall inte direkta riktlinjer                 

på antal timmar av arbete som ska utföras, dock måste de rapportera sitt arbete i tjänsten till                 

församlingen. Att alla medlemmar förkunnar om sanningen genom missionen är anledningen till            51

att medlemmar i en församling ofta kallas för förkunnare. Missionsverksamheten organiseras till            

stor del av pionjärer , församlingsmedlemmar som lägger ned mer frivillig arbetstid än vad som              

generellt förväntas av dem. Exempelvis arbetar reguljära pionjärer 70 timmar eller mer i månaden              

i predikoarbetet och resande specialpionjärer 130 timmar eller mer i tjänsten varje månad. Alla              52

utgifter för Rikets sal och bidrag till ovanstående instanser finansieras inte av några bestämda              

tionden eller procentuella skatter som tas in för verksamheten, istället finansieras all verksamhet av              

vad som kallas frivilliga bidrag, vilket innebär ett system där alla medlemmar oavsett ekonomisk              

situation uppmuntras att vara generösa och ge vad de kan vad gäller tillgångar och arbete.  53

 

Avancering upp igenom organisationshierarkin, först inom församling, sedan eventuellt vidare till           

Betel och ledning sker genom ett informellt meritokratiskt system där status höjs baserat på bidrag,               

tid och arbete individen ger till församlingen. Vem som avancerar bestäms av de som befinner sig                54

ovanför i organisationshierarkin, exempelvis bestäms vem som får döpas och bli en förkunnare av              

en äldste och vem som får bli tillsyningsman bestäms av det styrande kretsen. Ökad hängivenhet               

och lojal tjänst resulterar således i högre anseende, ökade valmöjligheter och specifika befattningar             

eller hederstitlar. Kvinnliga medlemmar av Jehovas vittnen kan inom organisationen som högst            

49 Ofta i liknelsen att de är herdar som vägleder sin flock, efter Jesus liknelse som herden för sin församling (Joh 10:11). 
50 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? , New York, 2014. s. 18. 
51 Liedgren Dobronravoff, 2007. s. 28-29. 
52 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? , New York, 2014. s. 15. 
53 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? , New York, 2014. s. 23 & TV.JW.ORG 
Källa 13, 28 & 40. 
54 Liedgren Dobronravoff, 2007. s. 155. 
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klättra till en position som pionjär, med undantaget att en kvinnlig förkunnare även kan bli betelit                

och överse ansvarsområden på Betel under förutsättningen att hon är gift och att hennes make också                

är betelit. Istället för avancering i organisationshierarkin så läggs istället ofta en tonvikt på att               

kvinnan får erkännande genom makens position och att de kan göra karriär som en god husmoder                

eller hustru.   55

 

Inom Jehovas vittnen är familjen på många sätt en förlängning av organisationen, anledningen till              

detta är det sammanvävda förhållandet mellan familj och församling inom trossamfundet. Jehovas            56

vittnen har uppfattningen att församlingen är en utökad familj till individen och att församlingen på               

många sätt kompletterar familjen vad gäller funktioner såsom uppfostran, vägledning, stöd och            

kärlek. Familjer som tillhör församlingen anses även ha ett ansvar att upprätthålla trossamfundets             

lära, följa dess principer och att sprida läran via mission eller genom att skaffa barn och uppfostra                 

dessa till att vara hängivna Jehova och aktiva inom församlingen. Till denna uppfattning hör även               57

att familjemedlemmarnas lojalitet primärt bör vara till församlingen, något som exempelvis           

reflekteras i uteslutning av en medlem. Om en äldste inom församlingen anser att en medlem brutit                

mot läran eller uppvisat illojalitet i tillräckligt hög grad avskiljs denne från församlingen och              

klassificeras som en avhoppare eller avfälling. Alla församlingsmedlemmar som är lojala mot            

Jehova, även avhopparens familj och nära vänner, måste avskilja sig från och undvika kontakt med               

avfällingen för att inte församlingen ska gå emot Jehovas vilja . En avfälling anses ha gått ifrån                58

sanningen och behöver hjälp att återfinna denna och komma tillbaka till församlingen, om             

avfällingen dock inte ångrar sig eller uttrycker kritik mot församlingen eller läran så anses dessa               

vara fiender till sanningen och under Satans inflytande.  59

55 Liedgren Dobronravoff, 2007 s. 155-156. 
56 Liedgren Dobronravoff, 2007. s. 26. 
57 Liedgren Dobronravoff, 2007. s. 25. 
58 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Insikt i Skrifterna , band 2, New York, 2007. s. 1190-1191. 
59 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, “ Bevara er själva i Guds kärlek”!, New York, 2008. s. 207-209, Håll fast 
vid den undervisning som stämmer med Guds ord, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 5 (2000): s. 8-12, Job gav ära åt Jehovas 
namn, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 4 (2009): s. 3-7, Var på din vakt mot ”de främmandes röst”, Vakttornet (Allmänna upplagan) 
nr. 9 (2004): s. 13-18 & JW.ORG Källa 45. 
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1.6 Tidigare forskning 

1.6.1 Jehovas vittnen och den svenska gymnasieskolan 

Trots att det finns tidigare forskning kring rörelsens organisation och trosföreställningar så finns det              

få studier som behandlar Jehovas vittnens förhållande till och attityder kring skolan. De flesta              

studier är mindre arbeten såsom kandidatuppsatser och behandlar generellt Lpo 94, eller            60

skolväsenden utanför Sverige vilket leder till ett svagt forskningsläge kring ämnet. Den svenska             61

universitetslektorn Pernilla Liedgren har dock publicerat senare studier som mer djupgående           

behandlar organisation och strukturer inom Jehovas Vittnen, strategier elever ur Jehovas vittnen            62

har för att hantera möten i skolan i högstadiet och problematiken i mötet mellan Jehovas vittnen                63

och skolan. Liedgren observerar att dagens skolform innebär fortsatt problematik i relationen            64

mellan religiösa minoriteter och skolan och att värdekonflikter uppstår mellan lärare och elever             

med normavvikande trosuppfattningar och värderingar, vilket kan leda till diskriminering av           

eleven. Möjliga stötestenar innefattar lärarnas egna attityder kring elevens religiösa tillhörighet men            

även skolans värdegrund, delar ur kursplanen som behandlar innehåll i trosuppfattningen såsom            65

vetenskap, etik, demokrati eller sexualkunskap samt deltagande i skolans aktiviteter, exempelvis           66

högtidsfiranden, studiebesök eller idrottsaktiviteter i badhus. Liedgren diskuterar denna         67

problematik och lyfter fram flera värdekonflikter som finns mellan skolan och Jehovas Vittnen: 

 

 

 

 

 

60 Se exempelvis; Jergander, Victorine, Jehovas vittnen och skolan , Högskolan i Gävle, 1995, Andersson, Gunilla, Lingvall , 
Eva-Lotta Jehovas Vittnen - Elever med en annan trosuppfattning , Högskolan i Gävle, 1998 och Vesterström, Therese, Elever med 
annan tro - Bemötas eller bedömas?, Högskolan i Gävle, 2000. 
61 Taen, Hilde Anita Nesland, Ungdom og tro - Jehovas vitne i møte med skolen , Det teologiske Menighetsfakultetet, Oslo, 2015.  
62 Liedgren, Pernilla, Att bli, att vara och att ha varit: om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige,  Diss. 
Socialhögskolan, Lunds universitet, 2007. 
63 Liedgren, Pernilla, Andersson, Lars, Strategies among young Jehovah’s Witnesses in compulsory school in Sweden, age 13-15, a 
case-study, International Journal for the Study of New Religions, Vol 4, nr 1, 2013. s. 3-26. 
64 Liedgren, Pernilla, Minorities with different values at school – the case of Jehovah’s Witnesses , British Journal of Religious 
Education, Vol 40, 2016. s. 31-43. 
65 Lgy 11. s. 11. 
66 I intervjuer med norska elever ur Jehovas vittnen uppdagades värdekonflikter på flera punkter inom i Naturvetenskap, 
Religionskunskap och Samhällskunskap. Taen, 2015. s. 62-64. 
67 Sedan 2010 är det även svårare för religiösa elever att avstå från delar av undervisningen med anledning av religiösa skäl. 
Liedgren, 2016. s. 31. Syftandes till ändringarna i skollagen 2010. SFS 2010:800. Skollag (2010:800). 
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For Jehovah’s Witnesses (JW), parts of the Swedish secular school curriculum, such as teaching              
modules on democracy and on the theory of evolution and social activities connected to religious               
festivities, are problematic. In contrast to the value system on which Swedish school law is based,                
the Jehovah's Witnesses value system supports patriarchal views, and its followers believe that             
solidarity is not encompassing of all individuals but is rather meant for those within the organisation.                
In terms of political systems, JW advocate for theocracy, which is directly opposed to the concept of                 
democracy taught in Swedish schools.  68

 
Liedgrens studier visar även att lärare i den svenska skolan ofta saknar kunskaper att identifiera               

behov hos och bemöta religiöst normavvikande elever, något som i hög grad motiverar detta och               69

liknande arbeten som utforskar förhållandet mellan skolan och religiösa minoritetsgrupper i syfte            

att tillföra information. Kunskapsbristen beror enligt Liedgren inte nödvändigtvis på ett bristande            

intresse hos lärarna, det saknas helt enkelt grundläggande riktlinjer och läroresurser för lärare att ta               

del av för att fortbilda sig i hur elever förutsättningar ser ut och hur de ska bemötas, något som hon                    

lyfter fram som en övergripande nationell brist: “Sweden has no clear instructions for teachers              

regarding how to treat children belonging to minority religions, religious organisations or other             

value systems that are complex and that involve the balance of many factors.”   70

 

Jehovas vittnen har själva publicerat en broschyr riktad till lärare som behandlar trossamfundets syn              

på sekulär utbildning och lyfter fram flera möjliga värdekonflikter såsom flagghälsning, firandet av             

födelsedagar, Jul och andra helgdagar. Jehovas vittnen hävdar och argumenterar för sin rätt att              71

vägleda sina barn i deras moraluppfostran samt elevens egna rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och              

religionsfrihet i enlighet med artikel 14 ur FNs barnkonvention. Detta är dock områden som              72

påverkats och förändrats i den nuvarande läroplanen från 2011; varken flagghälsningar eller firande             

av helgdagar eller födelsedagar är idag en obligatorisk del av den svenska gymnasieskolan och              

ingår inte med ett undantag som en del av någon läro- eller kursplan. Skolverket yrkar nu även att                  73

undvika samlingar i anslutning till religiösa institutioner eller lokaler om detta innebär att någon              

elev inte kan delta. Således kommer inte dessa områden behandlas djupare i denna studie eftersom               74

ingen värdekonflikt kring dessa längre existerar mellan diskurserna ur trossamfundet och skolans            

styrdokument. 

68 Liedgren, 2016. s. 31. 
69 Liedgren, 2016. s. 39. 
70 Liedgren, 2016. s. 32. 
71 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jehovas vittnen och utbildning , New York, 2002. 
72 Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Förenta Nationernas deklaration om barns rättigheter (CRC), 1989. 
73 Nationalsången nämns som en del av innehåll ur kursplanen för ämnet Musik samt Rörelse och drama i grundskolan. 
74 Skolverket, Skolan och kyrkan, 2012. https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolan-och-kyrkan-1.162940 
(hämtad 2018-03-13) 
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Forskningsläget är sammanfattningsvis svagt vad gäller det moraliska och ideologiska mötet mellan            

Jehovas vittnen och skolan, det saknas grundläggande kunskaper hos och material för lärare i den               

svenska gymnasieskolan kring hur detta möte skall hanteras och vilka förutsättningar elever med             

bakgrund i trossamfundet har. Denna studie syftar till att skapa ett material som andra kan använda                

i arbetet att lösa dessa problem och skapa de nödvändiga riktlinjerna för att bemöta problematiken.               

Skapandet av riktlinjer är något som bör ske på nationell nivå genom Skolverket men kan även                

lösas på en lokal nivå av skolorna själva, ett alternativ som förespråkas av Liedgren för att ge en                  

tillfällig lösning i väntan på att Skolverket skapar generella riktlinjer.  75

1.6.2 Diskurser och socialpsykologiska strukturer 

De socialpsykologiska strukturer som konstituerar och upprätthåller Jehovas vittnens system av           

självmodererande homogenitet i attityder och hierarkisk organisation är inte slutgiltigt kartlagt           

inom forskningen, dock har flera diskurser och maktstrukturer inom rörelsen observerats och            

diskuterats. Grundläggande finns det en stark auktoritetstro inom trossamfundet som innefattar           

lydnad av äldre inom familjen och inom församlingen. Auktoritetstron innebär även att kritiskt             

tänkande, som till en viss grad är accepterat och uppmuntrat inom församlingen, inte får riktas mot                

organisationen eller trosläran. Tvivel eller kritik riktat mot trossamfundet eller högre stående inom             

organisationshierarkin är således inte accepterat.   76

 

Professor Daniel Cronn-Mills har utforskat vilka språkliga diskurser som formar Jehovas vittnens            

uppfattning av verklighet och samhälle och observerar flera som sammanbinder Jehovas vittnen            

med varandra och separerar dem från utomstående, exempelvis förs diskurser att församlingen är en              

familj och andra är utomstående, att trossamfundet är de sanna kristna och andra är falsktroende, att                

trossamfundet håller sanningen eller ljuset och att alla utanför är förledda av Satan och befinner sig                

i mörker. Den dikonomiska separationen av församling och omvärld leder till att            77

församlingsmedlemmar stärker den egna gemenskapen men leder även till att dessa i viss mån              

undviker kontakt med utomstående. I en mindre norsk studie observerades en praktisk konsekvens             

av detta i och med att skolelever som tillhör Jehovas vittnen upplevde problem att socialisera och                

75 Liedgren, 2016. s. 32. 
76 Liedgren, 2007. s. 181-182, Liedgren, 2016. s. 33, Undvik att ”fort bringas ur fattningen”!, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 12 
(2013): s. 6-10. 
77 Cronn-Mills, 1999. s. 75-93, 102- 118 & 122-128.  
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bygga relationer med klasskamrater eftersom dessa inte lever efter de riktlinjer som församlingen             

angivit som önskvärda. En annan faktor var att församlingslivet, tiden med familjen och             78

missionsarbetet som förväntas av unga i Jehovas vittnen, tar upp mycket av elevens tid och innebär                

som en konsekvens att inte tillräcklig egen fritid finns för att underbygga djupare relationer med               

klasskamrater. Det finns flera andra observerbara maktstrukturer och förutsättningar inom Jehovas           79

vittnen som påverkar vad en medlem får och inte får göra samt vad de bör och inte bör göra.                   

Cronn-Mills observerar både repressiv och positiva maktstrukturer. En religiös normativ diskurs           80

kan exempelvis vara repressiv när den förbjuder en mor att prata med sin uteslutna dotter men                

samtidigt positiv i att den skapar en subjektiv önskan att delta i en obefläckad gemenskap som                

följer Jehovas vilja.   81

 

Maktstrukturerna inom församlingen återfinns även som en del av organisationens struktur,           

exempelvis bör överträdelser mot trossamfundets regler anmälas av församlingsmedlemmarna         

själva till äldste och känsliga ärenden bör helst hanteras internt inom församlingen eftersom det              82

anses okristerligt att ta ärendet till de profana myndigheterna. Ett annat exempel på sådana              83

maktuttryck är att Jehovas vilja endast kan tolkas av högre medlemmar i organisationen och              

presenteras i färdig form genom publikationerna. Den enskilda förkunnaren får inte på egen hand              

tolka läran om denna tolkningen resulterar uppfattningar som inte stämmer överens med de             

etablerade troslärorna.   84

 

Grundläggande existerar det alltså tidigare identifierade diskurser och maktstrukturer inom Jehovas           

vittnen som kan användas som referenspunkt i diskussionen kring detta arbetes identifierade            

diskurser inom trossamfundet. 

78 Taen, 2015. s. 60-61. 
79 Taen, 2015. s. 42-45. 
80 Se Foucaults argumentation kring diskursen som negativ/repressiv  och positiv/produktiv i avsnitt 1.3.1. 
81 Cronn-Mills, 1999. s. 150.  
82 Ett praktiskt exempel kan vara riktlinjerna för hantering av grov misshandel inom äktenskapet; Watch Tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania, “ Bevara er själva i Guds kärlek”!, New York, 2008. s. 220-221. För information kring anmälningsplikten 
och äldstebrödernas hantering av synder se; Liedgren Dobronravoff, 2007. s. 192-193, Helmner, Fredrik, ”Allt man gör ska ära 
Gud” - En studie av organisationen Jehovas vittnens maktstrukturers och maktinstruments påverkan på unga Jehovas vittnen i 
Sverige, Linnéuniversitetet, 2013. s. 51-54 och Var rättvis och barmhärtig som Jehova, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 11 (2017): s. 
16-17. 
83 Detta sammanförs ofta med argumentationen ur det första Korinthierbrevet 6:1–8 att kristna ej skall låta de orättfärdiga döma 
andra kristna i domstolar utan istället låta de troende se över ärendet. I fall av grövre synder såsom våldtäkt, misshandel, mord eller 
grov stöld anses det dock av trossamfundet inte nödvändigtvis okristet att anmäla det som hänt till myndigheterna även om det leder 
till en rättegång. Se fotnot; Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, “ Bevara er själva i Guds kärlek”!, New York, 
2008. s. 223. 
84 Cronn-Mills, 1999. s. 152-155.  
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2. Teoretisk bakgrund 

En problematik med detta arbete är argumentationen kring huruvida unga inom Jehovas vittnen             

faktiskt är kunskaps- och attitydsmässigt formade av trossamfundets troslära och således om de             

faktiskt införlivar dessa i mötet med skolan. Med andra ord bör det undersökas huruvida det               

existerar en trolig kausalitet mellan det undervisningsmaterial som eleverna möter i sin utbildning             

inom församlingen och den attityd den tonåriga eleven sedan har när denne börjar i              

gymnasieskolan. För att tolka församlingens möjliga påverkan av sina medlemmar så kommer            

sociokulturell teori efter vygotskiansk modell att användas i studien.  

2.1 Sociokulturell teori 

Enligt den sociokulturella teorin för lärande utvecklas människan och bygger kunskaper framförallt            

i det sociala sammanhanget, i denna mening lär vi oss och utvecklas i ett dialektalt samspel med vår                  

miljö där stor vikt ligger på hur vi interagerar med varandra och vilket språk vi använder. Den                 

sociokulturella teorin har populariserats primärt genom verk av den ryske pedagogen Lev S.             

Vygotskij och dennes formulering av teorin har stort inflytande än idag, framförallt inom             

skolpedagogiken. Enligt Vygotskij är all kunskap socialt konstruerad och ingår i människans kultur             

och tar uttryck genom vårt språk, med detta menas att kunskap är vad vi i ett samhälle gemensamt                  

formar, ger värde och för vidare. Detta innebär således att människans kunskaper om världen är               85

grundlagda utifrån vår kontext, det innebär även att det är i samspel med andra människor som vi                 

erhåller kunskaper. Som en konsekvens blir individens egna, självständiga tänkande format och            86

beroende av individens föregående sammanhang som denne vistats inom under sitt tidigare lärande,             

såsom exempelvis familj eller vänner eftersom det först är efter att individen erhållit en kunskap i                

interaktion med andra som dess språk har formats och den går att bruka självständigt. För Vygotskij                

var detta grundläggande hur vi lär oss men för att lärandet ska bli funktionellt behövs struktur                

utöver den mer autodidaktiska interaktionen. För att lärande ska bli effektivt måste enligt Vygotskij              

även en sociokulturell och historisk kontext för den lärande skapas och det behövs i detta               

sammanhang någon som “kan mer” som kan agera medierande hjälpare och orientera den lärande i               

kontexten, utmana och vägleda denne i att förstå och ansamla kunskap.  87

85 Imsen, Gunn, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 4., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006. s. 50. 
86 Egidius, Henry, Pedagogik för 2000-talet, 5., [omarb.] uppl., Natur & kultur, Stockholm, 2009. s. 83-84. 
87 Imsen, 2006. s. 317-318. 
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3. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de observerade diskurser inom Jehovas vittnen som är avvikande från              

skolans egna. De resultat som presenteras är tematiskt indelade kring huruvida de primärt behandlar              

innehållet i gymnasieskolans läroplan eller dess kursplaner, avsnittets huvudrubriker refererar till           

de frågeställningar som följande resultat syftar till att besvara. 

3.1 Hur presenterar Jehovas vittnen gymnasieskolan och innehållet i dess 

läroplan? 

3.1.1 Livet utanför församlingen och elevens autonomi 

En grundläggande förutsättning för lärande i skolan är elevens självbestämmande eftersom detta            

grundlägger elevens möjlighet att agera självständigt i sina val och tankar och således dennes              

möjlighet att tillgodogöra sig information och upplevelser. En elev vars autonomi är hämmad             

riskerar att, beroende på påverkan, fråntas eller gå miste om möjligheter för lärande. Det svenska               

gymnasieskolans läroplan berör detta dels genom att utbildningen skall gestalta värderingen om            

individens frihet och dels i och med att skolan har som mål att eleven skall kunna lära, utforska och                   

arbeta självständigt. Det är således av intresse att lyfta Jehovas vittnens syn på elevens autonomi               88

och således observera dennes förutsättningar, i trossamfundets material kring elevens autonomi           

framförs två grundläggande teman: Lydnad och lojalitet till Jehova och trossamfundet och Kontroll             

av livet utanför församlingen. 

 

Lydnad och lojalitet till Jehova och trossamfundet 

Att följa Jehovas principer kräver en hållfasthet till och prioritering av trossamfundets lära över              

andra möjliga principer eller åsikter, detta är något som lyfts fram i Jehovas vittnens material i en                 

positiv anda kring teman av gemensamhet , lojalitet , styrka (inom tron) och kärlek jämte Jehova.              89

88 Lgy11. s. 5, 9. 
89 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Insikt i Skrifterna , band 2, 2007. s. 240-243, Watch Tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania, Vi lär av den store läraren , New York, 2003. s. 42-43 & 207-211, Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, Närma dig Jehova, New York, 2014. s. 280-289, Lär dina barn att lyda , Vakna! nr 5 (2015): s. 8-9, JW.ORG Källa 11 
& TV.JW.ORG Källa 4, 12, 15, 17-19 & 35. 
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Bibliska förebilder lojala till Jehova men även avskräckande exempel kring illojalitet behandlar             90 91

dessa teman återkommande i en betydande andel av materialet. Att vara lojal mot Jehova innefattar               

även att vara lojal till andra medtroende och till Guds organisation på jorden, att förbli lojal till och                  

avge löfte om att lyda Jehova innebär således även löften om att lyda sina föräldrar och högre                 

ställda medlemmar av trossamfundet, exempelvis en äldste inom församlingen. Jehovas vittnens           92

material kring temat lojalitet riktar sig som en konsekvens både till att lyda föräldrar, att lyda                

församlingsledare och att lyda Jehova. Även om auktoriteter såsom läraren i klassrummet skall             93

respekteras så är lojaliteten till Jehova och församlingen viktigare och eleven lär sig ta ställning på                

samma sätt som exempelvis Sadrak, Mesak och Abed-Nego i sådana situationer; “Du kanske är en               

skolelev som skall förklara varför du inte vill ta del i vissa obibliska aktiviteter i skolan. Tänk på att                   

din lärare troligtvis inte tycker som du och att det är hans ansvar att se till att upprätthålla                  

disciplinen. Du står nu inför utmaningen att 1) ta hänsyn till det som är viktigt för läraren, 2)                  

respektfullt förklara din inställning och 3) hålla fast vid det som du vet behagar Jehova.”   94

 

Löften om lojalitet är även en viktig del av trosläran, alla potentiella förkunnare måste göra ett                

överlämnandelöfte till Jehova vilket innebär att man ger sitt liv till Jehova och gör ett personligt                

löfte att följa dennes vilja och upprätthålla evig tro: “Vi överlämnar oss alltså åt Gud därför att vi,                  

trots att vi är ofullkomliga, önskar tillhöra honom och är beslutna att vara lojala mot honom, vad                 

90 Se exempelvis Jefta, Job, Gideon, Hiskia, Naaman, Salomo, Jotam, Saul (Paulus), Mefiboset, Sadrak, Mesak och Abed-Nego; 
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Efterlikna deras tro, New York, 2013. S. 33-34. 188-194, Watch Tower 
Bible and Tract Society of Pennsylvania, Undervisa dina barn, New York, 2014. s. 10-14, Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, Min bok med bibliska berättelser , New York, 2008. s. 26, 53, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 
Vi lär av den store läraren, New York, 2003. 132-137, 147-152, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Bibeln – 
Vad handlar den om?, New York, 2009. s. 9. Jefta håller sitt löfte till Jehova, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 5 (2007): s. 8-10, 
Efterlikna Noas, Daniels och Jobs tro och lydnad, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 2 (2018): s. 3-7, ”Han höll fast vid Jehova”, 
Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 2 (2012): s. 30-31, Känner du dig utanför ibland?, Vakttornet (Allmänna upplagan) nr. 6 (2011): 
s. 26-27, Hon var älskad av Jehova och sina vänner, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 2 (2011): s. 25-26, Jehova belönar dem som 
är trogna mot honom, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 4 (2016): s. 5-9, Han vägrade lyssna men ändrade sig till slut, Vakttornet 
(Allmänna upplagan)  nr. 6 (2012): s. 30-31, Hur vi fullgör vår förpliktelse mot Gud, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 11 (2011): 
s. 21 & Jotam var trogen trots problem i familjen, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 12 (2012): s. 30-31.  
91 Se exempelvis Job, Petrus, Lots hustru, Judas eller Adam och Eva; Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Min 
bok med bibliska berättelser , New York, 2008. s. 15, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Insikt i Skrifterna, band 
1, New York, 2007. s. 1320-1321, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jesus - vägen, sanningen och livet, New 
York, 2015. s. 285-284, 289-288, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Min bok med bibliska berättelser , New 
York, 2008. s. 5 & JW.ORG Källa 12. 
92 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Insikt i Skrifterna , band 2, 2007. s. 240-243, Följer du vägledningen från 
Guds organisation?, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 11 (2016): s. 11-13, Hur de äldste övar bröder att ta ansvar i församlingen, 
Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 4 (2015): s. 8-13. Hur man tillrättavisar sin tonåring, Vakna! nr 5 (2013): s. 4-5. 
93 Detta sammanfattas väl i uppgifter för unga tillhörandes arbetsmaterialet. Se exempelvis arbetsuppgifter kring Noa och Jesus: 
“Vad tror du? Vilka andra måste man lyda för att vara lydig mot Gud?” (I denna ges bibelreferenserna Efesierna 6: 1–3 Lydnad av 
föräldrar  och Hebréerna 13:7, 17 Lydnad av Ledare som ledtrådar). JW.ORG Källa 3, eller berättelser om Jesus: Watch Tower Bible 
and Tract Society of Pennsylvania, Undervisa dina barn, New York, 2014. s. 22-23, Jesus lärde sig att vara lydig, Vakttornet 
(Allmänna upplagan)  nr. 4 (2010): s. 30-31. 
94 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Skolan i teokratisk tjänst – utbildning till nytta för dig , New York, 2002. s. 
67-68. 
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som än händer.” Överlämnadslöftet, och andra löften som medlemmar kan svära, följer alla             95 96

samma princip; de visar på en djupare andlighet och lojalitet, är alla bindande och ger i slutändan                 

Jehovas gunst och belöningar. Att helt hänge sig åt Jehova betecknas som att bli dennes slav eller                 97

göra slavtjänst i meningen att man helt hänger sig åt Gud och ger upp sitt liv för att göra dennes                    

vilja. Vikten av lojalitet mot Jehova och löften till denne blir kanske tydligast i frågan om                98

uteslutning, där en medlem som bryter mot trosläran eller anses illojal avskiljs från församlingen              

och klassificeras som en avhoppare eller avfälling. I arbetsmaterialet som behandlar uteslutning            99

beskrivs undvikandet av avfällingen som en lojal och kärleksfull handling vilket även uttrycks i              100

de dramatiseringar som presenteras i utbildningsmaterialet, i videon Understöd lojalt Jehovas           

beslut  formuleras resonemanget från den uteslutna dotterns perspektiv: 

 

Jag brydde mig inte om hur ledsna mina föräldrar blev. Jag tänkte inte på vilken smärta och                 
besvikelse de kände på grund av mig. Jag tyckte att det var deras fel att jag var det jag var och jag                      
anklagade till och med Jehova. Min familj saknade mig så mycket trots allt jag hade gjort. Hur                 
kunde de fortsätta vara lojala mot Jehova under alla de år jag var utesluten? De tänkte på Aron.                  
Jehova dömde två av Arons söner till döden, men Jehova sa åt Aron och hans familj att inte sörja,                   
det skulle visa hel nationen att de understödde Jehovas beslut. Mamma och pappa förstod att de                
behövde vara lojala precis som Aron.   101

 

I videon, Var lojal med ett enat hjärta, formuleras resonemanget från modern till en uteslutens 

perspektiv: 

 
Om vi står i vägen för Levi [Den uteslutne sonen] och den fostran han behöver så skulle vi i själva 
verket hindra Jehovas kärlek att nå honom. Faktum var att vår lojalitet mot Jehova kunde rädda hans 
liv. Vi bestämde oss för att lita på Jehova och vara lojala. Även om Levi inte har återvänt än så har 
jag inte gett upp hoppet. Fram tills dess håller jag mig upptagen som pionjär och lägger min energi 
på att lära andra om Jehova. Jag har själv upplevt sanningen i Psalm 97:1 ["Ni som älskar Jehova, 
hata det onda. Han bevarar sina lojala själar."]. Jehova bevarar verkligen sina lojala.  102

 

95 Varför behöver man överlämna sig åt Jehova?, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 1 (2010): s. 3-7.  
96 Alla medlemmar som vill ingå i ett intimt förhållande måste avlägga Äktenskaplslöfte, alla medlemmar som väljer att gå in i 
särskild heltidstjänst inom trossamfundet måste avlägga både fattigdomslöfte och lydnadslöfte om att utföra vilken uppgift de än kan 
få i Jehovas tjänst. Det du lovar skall du hålla, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 4 (2017): s. 3-8, Du som är ung – Är du redo att bli 
döpt?, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 3 (2016): s. 3-7. 
97 Vid löftesbrytande blir konsekvenserna istället negativa. Se referens till Pred. 5:6. Det du lovar skall du hålla, Vakttornet 
(Studieupplagan) nr. 4 (2017): s. 3-8. 
98 ”Gör slavtjänst åt Jehova”, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 10 (2013): s. 12-16. 
99 För information kring familjens förhållande till församling och uteslutning av medlemmar se avsnitt 1.5.2. 
100 Uteslutning baseras på kärlek, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 4 (2015): s. 29-31, Låt dig formas av Jehovas tuktan, Vakttornet 
(Studieupplagan) nr. 6 (2013): s. 24-28, Tillrättavisning – ett bevis på Guds kärlek, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 3 (2018): s. 
23-27, Var lojal när en familjemedlem blir utesluten , Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Livet och tjänsten som 
kristen - Arbetshäfte - September 2017 , New York, 2017. 
101 TV.JW.ORG Källa 25. 
102 TV.JW.ORG Källa 26. 
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Kontroll av livet utanför församlingen 

Jehovas vittnens material presenterar även en grundläggande kollektivistisk anda där församlingens           

och familjeenhetens behov och mål bör prioriteras över individens, vilket kan observeras            

exempelvis i vikten som läggs vid att föräldrar bör ha insikt och kontroll över sina barns privatliv                 

och korrigera deras beteenden. Att unga inom församlingen skall tillåta insyn av föräldrar och vara               

villiga till att ta givna straff eller konsekvenser av handlingar som strider mot föräldrarnas              

önskningar blir en fråga om lojalitet och ärlighet, på samma sätt som församlingsmedlemmar bör              

tillåta insyn för och lyda de som befinner sig högre upp i hierarkin inom trossamfundet. För den                 103

som har brutit mot sina föräldrars regler ges rådet:  

 
Säg som det är. Om du inte gör det får dina föräldrar bara ännu mindre förtroende för dig. Så var                    
ärlig, och säg precis som det är. (Ordspråksboken 28:13) Försök inte att försvara eller bagatellisera      
det du gjort. Och kom alltid ihåg att ”"ett milt svar stillar raseri"”. (Ordspråksboken 15:1) 
Be om förlåtelse. Det är bra att du talar om att du är ledsen för den oro, den besvikelse eller det                     
extra arbete som du har orsakat. Det kan också göra att konsekvenserna för dig blir lite lättare. Men                  
givetvis måste du mena vad du säger. 
Var villig att ta konsekvenserna. Att du tar ansvar för vad du gjort är ett tecken på mogenhet. Det                   
bästa du kan göra är kanske helt enkelt att gå in för att få tillbaka föräldrarnas förtroende.  
[..] 
Om du vill att dina föräldrar ska ge dig större frihet: Börja med att följa deras regler. Försök att göra                    
lydnad till en del av din personlighet och något som är naturligt för dig.  104

 

Aktiviteter skapas inom församlingen för att facilitera detta system, ett av syftena med den andliga               

familjekvällen är exempelvis att lyfta problem som uppstår i skolan till sina föräldrar och vägledas i                

hur dessa skall lösas. Det finns således en fordran för eleven att berätta om livet utanför                105

församlingen och ett förpliktigande att berätta om de delar av privatlivet som kan uppfattas vara               

omoraliska, något som innebär att elevens autonoma privatliv endast sträcker sig till den grad som               

denne själv finner möjligt att hålla informationen till sig själv utan dåligt samvete. Vikten av               

församlingens och föräldrarnas roll att hindra eller förändra oönskat beteende hos den unge             

församlingsmedlemmen behandlas djupare i nästa avsnitt.  

103 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ungdomar frågar - svar som fungerar, band 2 , New York, 2008. s. 21-27, 
136-141, 181-189. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, “Bevara er själva i Guds kärlek” !, New York, 2008. s. 
163-169. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Hemligheten med ett lyckligt familjeliv, New York, 2012. s. 85-87. 
Använd Bibeln för att hjälpa både dig själv och andra, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 4 (2013): s. 12-16. Skall jag berätta vad min 
kompis har gjort?, Vakna! nr 12 (2008): s. 19-21, JW.ORG Källa 49 & 53 & TV.JW.ORG Källa 24. 
104 JW.ORG Källa 55. 
105 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? , New York, 2014. s. 12. 
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3.1.2 Informella relationer i skolan 

Ett av den gymnasiala skolans huvuduppdrag är att elever skall utvecklas till att bli en aktiv del av                  

yrkes- och samhällsliv, något som kräver att fokus läggs på att utveckla elevernas kommunikativa              

och sociala kompetens genom interaktion och arbete tillsammans med andra elever. Det är             106

således ur ett skolperspektiv syftesuppfyllande att elever bygger goda relationer med varandra och             

träffar nya vänner under sin skolgång. Eftersom skolan i denna mening agerar som trappsteg ut till                

samhällslivet för eleven läggs även idag fokus på att skolan skall uppmuntra eleven att testa nya                

idéer och perspektiv och således träna inför mötet med det mångkulturella samhället. Detta uttrycks              

även som ett av gymnasieskolans uppgifter i läroplanen: “Det svenska samhällets           

internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på           

människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är                 

en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna                 

förmåga hos alla som verkar där.” I Jehovas vittnens material kring relationsbyggande i skolan              107

framförs tre grundläggande teman: Dåligt umgänge i skolan , Exponering för skadliga aktiviteter            

och Förlorad tid . 

 

Dåligt umgänge i skolan 

Inom Jehovas vittnen läggs betoning vid för- och nackdelar med vilka unga umgås med eftersom               

umgänge medför exponering för positiva och negativa värderingar. Att umgås med andra            

medlemmar ur församlingen ger positiva effekter och att umgås med någon som inte följer Jehovas               

principer påverkar individen negativt genom att de rena tankarna och nyttiga vanorna fördärvas,             

den troende riskerar således att vilseledas från Jehova om denne umgås med människor utanför              

trossamfundet. Skillnaden mellan troende och icke-troende konstituerar även den grundläggande          

skiljelinjen kring bra och dålig vänskap, ett krav för äkta , eller sann vänskap är att vännerna delar                 

trosuppfattning. Dessa budskap är återkommande i trossamfundets utbildningmaterial, för äldre          

studerande i diskussionsmaterial och för yngre i bibelberättelser, arbetshäften och filmer där unga             108

106 Lgy11. s. 6-7. 
107 Lgy11. s. 5. 
108 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, “Bevara er själva i Guds kärlek” !, New York, 2008. s. 25-35, Tänk på 
vilka du umgås med i de sista dagarna, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 8 (2015): s. 24-28. Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, Vilka gör Jehovas vilja i vår tid? , New York, 2014. s. 7-8, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 
Goda nyheter från bibeln!, New York, 2012. s. 23, ”Ni har helgats”, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 8 (2013): s. 3-7 & TV.JW.ORG 
Källa 39. 
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direkt lär sig vad som är rätt och fel inställning kring vänskap. Grundläggande blir det               109

gemensamma värderingar som är den viktigaste grunden för bra vänskap: 

 
Ett bra vänskapsförhållande bygger på att man har gemensamma värderingar. Det betyder att man              
har samma andliga, moraliska och etiska principer. Att ha liknande egenskaper är däremot mindre              
viktigt. Att man har liknande intressen är ofta det som betyder minst. Man kan ju faktiskt vara                 
kompis med någon som inte har samma intressen eller är bra på samma saker som man själv.  110

 

Unga uppmanas utifrån denna lärdom att granska sina vänner och omvärdera sin relation med de               

som inte delar samma tro, något som både lyfts fram implicit i meningar som: “Redan när Josia var                  

liten förstod han att han skulle välja vänner som tjänar Jehova. Hoppas att du också gör det och                  

väljer att göra det som är rätt!”  och även i mer explicit diskussion, se exempelvis:  111

 
Om vi vill bevara vårt goda förhållande till Jehova måste vi undvika dåligt umgänge. Handlar det 
bara om att inte umgås med dem som inte tillber Jehova? Nej, vi måste också undvika att vara med 
dem som säger sig tjäna Jehova men samtidigt väljer att inte följa hans principer. Om de begår 
allvarliga synder utan att ångra sig kan vi inte fortsätta umgås med dem. [..] Vi vill självklart vara 
vänliga mot alla, men vi vill inte bli nära vänner med sådana som inte följer Guds principer. Med 
tanke på det skulle det inte vara rätt av en broder eller syster som är singel att bli tillsammans med 
någon som inte tjänar Jehova troget och lever enligt hans normer. [..] Vi måste hålla distans till den 
här världen och välja vänner bland de miljoner som älskar Jehova. Om vi håller ihop med våra 
bröder och systrar kommer det att hjälpa oss att ”stå fasta i tron” under den här svåra tiden. (1 Kor. 
16:13; Ords. 13:20) Och tänk vilken framtid vi kan se fram emot! Vi kan snart få överleva slutet på 
den här gamla världsordningen och komma in i Jehovas nya värld – om vi tänker på vilka vi umgås 
med nu i de sista dagarna.  112

 

För en elev i skolan presenterar detta två grundläggande problem. Det första problemet innefattar              

den grundläggande nödvändigheten i att undvika dåligt umgänge, både för att bibehålla Jehovas             

gunst men även som ett krav för att kunna ta del av livet efter döden och den nya världsordningen.                   

Det andra problemet är att umgänge med icke-troende vänner, oavsett om dessa är dåligt umgänge               

eller inte, anses vända eleven från Jehova. Detta innebär att eleven alltid bör vara försiktig med att                 

bli nära vän med de som inte är medlemmar i församlingen trots att de uppvisar goda vanor och                  

109 Exempelvis kring Dina, Jehoa och Josia: Jehoas valde fel vänner och övergav Jehova, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 4 (2009): s. 
24-25, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Undervisa dina barn, New York, 2014. s. 18-19, JW.ORG Källa 1 & 
10 & TV.JW.ORG Källa 41. 
110 Hur känner man igen en riktig vän? , Vakna! nr 9 (2011): s. 21. 
111 Josia valde att göra det som var rätt, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 2 (2009): s. 25.  
112 Tänk på vilka du umgås med i de sista dagarna, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 8 (2015): s. 25-28. 
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accepterar sin kamrats religiösa tro. Kring frågan: Vad måste jag tänka på när det gäller               113

kompisar i skolan? förklaras: “För att du och en kompis skall kunna fortsätta att vara nära vänner                 

måste ni ha ungefär samma intressen och värderingar. Om du försöker bli nära vän med sådana som                 

inte tror på Bibeln eller lever efter den kommer du garanterat att påverkas av dem.               

(Ordspråksboken 13:20) Det är av goda skäl som aposteln Paulus skrev: ”Bli inte ojämnt              

sammanokade med icke troende.” (2 Korinthierna 6:14)”. Den icke troende klasskamraten blir i             114

denna mening inkompatibel med och skadlig för den troende eleven. 

 

Exponering för skadliga aktiviteter 

En elev bör utöver dåligt umgänge även undvika aktiviteter som innehåller eller uppmuntrar till              

själviskhet, sex, våld, spiritism eller magi. Detta innebär att många intressen som elever i en               115

skola delar kan vara förbjudna för en elev ur Jehovas vittnen att delta i, något som kan leda till                   

problem att bygga relationer med andra elever. I en klass där exempelvis många delar ett               

gemensamt intresse kring datorspel, serier, filmer och musik som innehåller teman som anses             

skadliga av trossamfundet kan socialisering med gruppen för den som inte kan ta del av det                116

gemensamma intresset försvåras. Detta presenteras som en praktisk problematik i skolan och blir             117

för eleven ett val mellan att ta del av det skadliga umgänget/aktiviteten eller att vara stark i tron och                   

lojal till Jehova. Ett exempel på detta är filmen Förbli lojal i dina tankar, ord och handlingar där                  

en mor förhör sina barn om veckans bibelstudium:  118

Mamma: En gång till, vad lärde vi oss av dagens text?  
Son: Den var väl om Asaf?  
Mamma: Jättebra. Och?  
Dotter: Vi avundas inte dem som inte älskar Jehova. 
Mamma: Jättebra. Så om nån gör nåt i skolan som verkar kul men som vi vet att Jehova inte tycker                    
om, vad gör vi då?  

113 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Lev med Jehovas dag i tankarna , New York, 2006. s. 134-137, ”Var och 
en skall ... bära sin egen ansvarsbörda”, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 3 (2006): s. 21-25, Varför dras jag till fel slags människor? , 
Vakna! nr 14 (2005): s. 19-21, Hur kan jag undvika att hamna i fel sällskap? , Vakna! nr 16 (2005): s. 25-27 & TV.JW.ORG Källa 37. 
114 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ungdomar frågar - svar som fungerar, band 2 , New York, 2008. s. 144. 
Se även: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Tillbe den ende sanne Guden , New York, 2003. s. 45-49, Undvik att 
”fort bringas ur fattningen”!, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 12 (2013): s. 6-10.  
115 Se avsnitt 1.5.1. 
116 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ungdomar frågar - svar som fungerar, band 2 , New York, 2008. s. 
246-262, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, “Bevara er själva i Guds kärlek” !, New York, 2008. s. 62-73, 
Vilka filmer skall du se? , Vakna! nr 9 (2005): s. 10-14, Är det skadligt att spela dataspel? , Vakna! nr 24 (2002): s. 4-8, Är det okej att 
spela dataspel? , Vakna! nr 1 (2008): s. 18-21, Kan jag titta på musikvideor?, Vakna! nr 4 (2003): s. 19-21, En värld besatt av våld, 
Vakna! nr 8 (2012): s. 4-5, Befrielse från fågelfångarens fällor, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 10 (2007): s. 26-30, Sund 
avkoppling som ger ny styrka, Vakttornet (Allmänna upplagan) nr. 3 (2006): s. 17-21 & JW.ORG Källa 9, 14 & 16. 
117 Vilket kan innebära praktiska problem för eleven eftersom majoriteten av filmer, musik, serier och spel som är populära kan 
tolkas innehålla någonting som anses vara moraliskt fördärvande. 
118 TV.JW.ORG Källa 23. 
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Sonen: Ber.  
Mamma: Exakt, ni är så duktiga. 
 

Ett annat exempel är i filmen Lyd Jehova , där pojken Kevin leker med leksaken Sparlock, en                

magisk krigardocka. Han har fått den av en vän på skolan och frågar sin mamma om han får följa                   

sina klasskamrater för att se filmen om Sparlock:  119

Mamma: Är Sparlock magisk? 
Kevin: Mmm. 
Mamma: Kevin, vem gillar magi? Jehova eller Satan? 
Kevin: Satan 
Mamma: Precis, magi är fel, därför hatar Jehova det, vill du verkligen ha sådana leksaker som 
Jehova hatar? [..] Tänk om du är olydig mot Jehova och leker med sånt han inte tycker om. Tror du 
Jehova blir glad eller ledsen? 
Kevin: Ledsen 
Mamma: Ja. Vill du att Jehova ska bli ledsen? 
Kevin: Nej, jag vill inte att Jehova ska bli ledsen på mig. 
Mamma: Så vad vill du göra med den här leksaken? 
*Mamma öppna locket på en soptunna och Kevin kastar leksaken* 
Mamma: Kevin, jag är så stolt över dig, du har gjort mig väldigt glad och vet du vem mer som är 
glad? 
Kevin: Jehova! 
Mamma: Precis! Och Jehova älskar dig jättemycket för att du vill lyda honom! 

 
Förlorad tid 
Jehovas vittnen lyfter även fram problematiken i att aktiviteter och vänner kan ta upp dyrbar tid                

som istället borde läggas i tjänsten till Jehova, i denna mening blir exempelvis musik och idrott som                 

båda anses bra och nyttiga för välmåendet en negativ sak om det tar upp för mycket tid. I en                   120

skolkontext kan detta uppfattas som en värdekonflikt för musik- eller idrottsläraren som gärna vill              

uppmuntra en lovande elev att satsa på musik eller sportintresset, vilket trossamfundet lyfter fram              

som ett potentiell problem eftersom Jehova alltid bör ställas först i en persons liv. Bibelberättelser               

och personexempel i Jehovas vittnens material som satsar på någon aktivitet i en större utsträckning               

än som rekreation får välja mellan sin andlighet och sitt intresse. I detta val bör alltid tron gå först                   

och i exempel som presenteras i Jehovas vittnens material väljer huvudpersonen generellt sin tro              

och sin församling men först efter att de negativa konsekvenserna av intresset uppenbarats: 

 

119 TV.JW.ORG Källa 3. 
120 Jag älskade baseboll mer än allt annat, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 3 (2017): s. 10-11. Använder du din fritid på ett bra 
sätt?, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 10 (2011): s. 8-12, JW.ORG Källa 48 & TV.JW.ORG Källa 1, 27 & 43. 
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Han [Wiktor] berättar: ”När jag var 12 började jag spela volleyboll. Så småningom fick jag priser 
och medaljer. Jag hade chansen att bli något stort.” Efter ett tag blev Wiktor orolig när han märkte 
att hans idrottsengagemang gick ut över hans andlighet. En dag somnade han när han försökte läsa 
Bibeln. [..] En resande tillsyningsman kunde hjälpa Wiktor. Han sade till honom: ”Du är så 
entusiastisk när du talar om din volleybollkarriär.” ”Det ruskade om mig”, erkänner Wiktor. ”Jag 
insåg att det hade gått för långt. Snart bröt jag med mina kompisar i laget och skaffade mig vänner i 
församlingen. Wiktor är nu helt engagerad i sin församling och i tjänsten för Jehova. Han ger rådet: 
”Fråga dina vänner, dina föräldrar eller äldstebröderna i församlingen om de har märkt att dina 
skolaktiviteter har påverkat ditt förhållande till Jehova.”  121

 

Ansvaret att finna rätt umgänge och aktiviteter åt unga inom församlingen faller även på              

föräldrarna som delvis ansvarar för barnets andliga integritet. De bör således involvera sig i sitt               

barns relationer med sina klasskamrater, se exempelvis: “Vi lärde våra barn att ha en god relation                

till sina skolkamrater, men att låta det stanna vid det – att bara vara tillsammans i skolan. De                  

förstod varför de inte skulle vara tillsammans med sina klasskompisar och hålla på med idrott eller                

annat efter skoltid.” För att möjliggöra detta ges i materialet för vuxna vägledning i hur de kan                 122

övervaka och moderera sina barns vänner och aktiviteter, se exempelvis: 

 
Vet du vilka dina barns kamrater är? Varför inte låta barnen ta hem sina vänner, så att du får träffa 
dem? Du kan också fråga dina barn vad andra barn tycker om de här kamraterna. Är de kända för att 
vara hederliga eller för att leva ett dubbelliv? Om de är kända för det senare, hjälp då dina barn att 
resonera sig fram till varför sådant umgänge skulle kunna vara till skada för dem. [..] Det räcker 
emellertid inte med att du bara lär dina barn att undvika dåliga kamrater. Du måste också hjälpa dem 
att få bra kamrater. En far säger: "Vi försökte alltid hitta på något som ersättning. När skolan ville att 
vår son skulle vara med i fotbollslaget, satte sig min hustru och jag ner tillsammans med honom och 
resonerade om varför det inte skulle vara bra - på grund av de nya kamrater han i så fall skulle få. 
Men sedan föreslog vi att vi skulle ta med oss några av de andra barnen i församlingen och åka till 
en park och spela fotboll. Det löste problemet.”   123

 
För eleven själv bör denna kontroll ses som omtanke eftersom föräldrarna endast försöker             

upprätthålla Jehovas råd för att leva ett gott liv, kritik av utomstående till elevens situation               

presenteras på grund av detta som något negativt och missvisande:  

En kristen flicka medger: ”Ett tag fick mina klasskamrater min tro att försvagas i viss utsträckning.                
De brukade säga att min religion var restriktiv och oresonlig.” Men sanningen är att era föräldrar                
älskar er. Så när era skolkamrater försöker övertala er att misstro era föräldrar, låt er då inte                 
vilseledas likt Eva.  124

 

121 Gör ”din väg framgångsrik” – Hur då?, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 6 (2011): s. 29-31. 
122 Hjälp dina barn att utveckla kärlek till Gud, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 9 (2007): s. 10. Se även: Fördomar och 
diskriminering – Vad döljer sig under ytan?, Vakna! nr 8 (2009): s. 4-6, Blick på världen , Vakna! nr 8 (2005): s. 28-29 & 
TV.JW.ORG Källa 27. 
123 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Hemligheten med ett lyckligt familjeliv , New York, 2012. s. 95-96.  
124 Var på din vakt mot ”de främmandes röst” , Vakna! nr 17 (2004): s. 16. 
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3.1.3 Vidareutbildning och samhällsintegrering 

 

Skolan är en institution som skall förmedla demokratiska värderingar till unga och ge dem verktyg               

för att kunna bli delaktiga i det svenska samhället. Grundläggande innebär detta inte bara att ett                

demokratiskt tankesätt och handlande skall uppmuntras utan även målet och förhoppningen att            

färdigutbildade elever aktivt deltar i yrke- och samhällslivet och dess utveckling. Beroende på             125

program eleven tar del av skall verktyg ges för att ge möjlighet antingen till att direkt gå ut i                   

arbetslivet eller till att kunna påbörja en önskad vidareutbildning, till alla nationellt            

högskoleförberedande program är således möjligheten till en tertiär vidareutbildning ett av skolans            

primära mål. För läraren innebär detta att, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning: “bidra med               126

underlag för elevernas val av utbildning och yrke, informera och vägleda eleverna inför deras val               

av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som             

grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund.” Läraren bör således               127

uppmuntra eleven att själva välja sin framtida yrkes- och samhällsroll och motarbeta möjliga             

begränsande faktorer som kan hindra det självständiga valet av yrke eller vidareutbildning.            

Religiösa faktorer räknas dock inte in som en sådan typ av restriktiv faktor och inga riktlinjer finns                 

för hur religiösa föreställningar som påverkar val av yrke och vidareutbildning bör hanteras. I              

Jehovas vittnens material kring vidareutbildning framförs temat: Skillnaden mellan en nödvändig           

och icke-nödvändig utbildning . 

 

Skillnaden mellan en nödvändig och icke-nödvändig utbildning 

Jehovas vittnen lär att den sekulära utbildningen som ges i den svenska skolan både är värdefull                

och viktig för trossamfundets medlemmar och uppmanar alla unga förkunnare att aktivt ta del i               

primär- och sekundärutbildning samt ta sina studier på allvar. En grundläggande utbildning hjälper             

eleverna att leva ett fullgott liv, försörja sin familj och lär dem viktiga färdigheter såsom att läsa                 

och skriva. För trossamfundet är skolan således nyttig att förmedla kunskap och verktyg att lära               128

men blir primärt förberedande för ett framtida liv där familjeliv och församling, inte karriär och               

125 Lgy11 s. 9, 5-7. 
126 Lgy11 s. 9, 13-14. 
127 Lgy11 s. 14. 
128 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jehovas vittnen och utbildning , New York, 2002. s. 4-5, Vilken är den 
bästa utbildningen?, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 4 (2018): s. 10-11, Bör mitt barn gå i skolan?, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 3 
(2003): s. 10-14, Ska jag hoppa av skolan? , Vakna! nr 11 (2010): s. 26-29. 
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samhälle bör stå i centrum. Eftersom yrket inte bör ta upp mer än nödvändig tid från arbetet inom                  

församlingen så finns som en konsekvens en underliggande skepsis till att läsa vidare efter avslutad               

gymnasial utbildning och denna porträtteras ofta som något som en ung förkunnare måste välja bort               

för att tjäna Jehova helhjärtat, i dessa fall blir skolan förordare av en icke-nödvändig eller felaktig                129

väg. Den korrekta vägen är att tjäna församlingen, gå ut i tjänsten och studera trossamfundets               

material, något som kallas den högsta utbildningen för att illustrera att den står över högre               

utbildning. Elevens val mellan rätt och fel utbildning återkommer i flera former i materialet:  

  
Du kanske snart ska gå ut skolan och har god hälsa och inte så många ansvarsförpliktelser. Har du i                   
så fall på allvar funderat på om du kan bli reguljär pionjär? Dina studievägledare tycker förmodligen                
att det skulle vara bäst om du skaffade dig högre utbildning och satsade på en världslig karriär. Men                  
de förlitar sig på sociala och ekonomiska system som inte har någon framtid. Om du i stället satsar                  
på ett liv i tjänsten för Jehova, kommer du att använda din tid på det allra bästa sättet och göra                    
sådant som kan ge dig en evig framtid.  130

 

Satan vill få oss att tro att vi ska satsa på att bli något i hans värld om vi vill ha ett meningsfullt liv.                        
Men som kristna inser vi att ett meningsfullt liv hör ihop med att fylla det andliga behovet.                 
”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov”, sa Jesus. (Matt. 5:3) Som överlämnade                
tjänare lever vi för att göra Guds vilja, inte Satans. [..] Akademisk utbildning ger inte alltid                
studenterna den kunskap de behöver för att klara av vardagens realiteter. De som tjänar Jehova               
väljer i stället utbildning som gör att de kan försörja sig och leva ett enkelt liv i tjänsten för Gud. De                     
tar till sig av det råd Paulus gav Timoteus: ”Ja, visst är den ett medel till stor vinning, denna                   
gudhängivenhet jämte förmåga att klara sig med vad man har. Har vi mat och kläder och tak över                  
huvudet, skall vi vara nöjda med det.” (1 Tim. 6:6, 8) Så i stället för att skaffa sig en prestigefylld                    
akademisk examen inriktar sig sanna kristna på ett annat slags ”rekommendationsbrev” - människor             
som de har hjälpt att bli Jesus lärjungar. Sådana brev skaffar de sig genom att engagera sig så                  
mycket som möjligt i tjänsten på fältet.  131

 

För trossamfundet innebär högskolestudier, precis som tidigare skolgång, exponering för dåligt           

umgänge men institutionerna för tertiär utbildning framställs i jämförelse med den obligatoriska            

skolan som än mer ofördelaktig och farlig: “Hur är atmosfären vid många av världens institutioner               

för akademisk utbildning? Visst är det vanligt att man lever omoraliskt och festar vilt? Och visst är                 

det evolutionsteorin som ensidigt lärs ut? I många länder är den miljön dessutom en grogrund för                

politiska och sociala oroligheter. (Ef. 2:2) Jehovas organisation däremot erbjuder den högsta            

formen av utbildning i en fridfull atmosfär i församlingen.” Anthony Morris III från den styrande               132

129 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Jehovas vittnen och utbildning , New York, 2002. s. 5-7, Vad skall jag 
göra med mitt liv?, Vakna! nr 7 (2006): s. 23-25 & TV.JW.ORG Källa 2 & 10. 
130 Varför ska vi sätta tjänsten för Jehova främst?, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 6 (2012): s. 24. Se även; Watch Tower Bible and 
Tract Society of Pennsylvania, Ungdomar – Hur vill ni använda ert liv?, New York, 2002. s. 2. 
131 ”Gör slavtjänst åt Jehova”, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 10 (2013): s. 14-15. 
132 ”Gör slavtjänst åt Jehova”, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 10 (2013): s. 16. 
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kretsen diskuterar denna problematik djupare och beskriver att eftergymnasial utbildning, i en            

högre grad än tidigare skolår, leder till att Jehova kommer i andra hand efter aspirationer att göra                 

karriär utanför trossamfundet. Vidareutbildning är utöver detta i många fall redundant eftersom en             

stor andel av de yrken som kräver en eftergymnasial utbildning, exempelvis läkare och jurister inte               

kommer behövas efter det annalkande Harmageddon. Den utbildning som ges inom församlingen            133

är dock inte av denna karaktär utan syftar till att förkunnaren ska närma sig Jehova och kunna tjäna                  

denne, det finns i denna mening en skillnad mellan en sekulär vidareutbildning och en sakral               

vidareutbildning där den ena bör prioriteras över den andra, Morris sammanfattar detta på följande              

sätt: 

Has the Governing body changed its position regarding the pursuit of higher secular education? No.               
We feel that all of the cautions that we have addressed in the past are still valid. However our goal                    
now is to focus on and intensify our promotion of the pursuit of divine education. If parents and                  
young ones are motivated to avidly pursuit divine education the quest for higher secular education               
becomes less and less of an issue. [..] Young people ask yourself; Why am I considering additional                 
education? Is it because I'm pursuing a specific skill or trade to support my service to Jehova? Or                  
have I been pressured by the system into believing that higher education will somehow make me a                 
more respected person or lead me to a better life?  134

 

Problemet med tertiärutbildning är således inte att den är av låg kvalité utan snarare att dess                

deltagare och innehåll vänder förkunnaren från tron, ett problem som istället växer i takt med               

lärosätets ökade standard: "I have long said: The better the university, the greater the danger. The                

most intelligent and eloquent professors will be trying to reshape the thinking of your child and                

their influence can be tremendous.” Argumentationen blir även densamma vad gäller nödvändig            135

interaktion med samhället utanför församlingen. Jehovas vittnen eftersträvar att inte delta i yrkes-             

och samhällslivet om det inte tjänar Jehova. Detta innebär att medlemmar av trossamfundet inte              

deltar i folkomröstningar, politiska partier eller politiska aktiviteter såsom exempelvis          

demonstrationer. Tid spenderad på att förändra den nuvarande världsordningen och dess samhälle            136

bör istället läggas i trossamfundets tjänst, vilket kan leda till ett avståndstagande mot föreningsliv              

utanför församlingen  i likhet med avståndstagande från umgänge utanför församlingen.  137

133 Se vidare diskussion kring valet av yrke och samhällsdeltagande i avsnitt 3.2.1. 
134 TV.JW.ORG Källa 14. 
135 TV.JW.ORG Källa 14. 
136 Se vidare diskussion kring valet av yrke och samhällsdeltagande i avsnitt 3.2.1. 
137 Notera att detta inte gäller yrken som underlättar eller möjliggör trossamfundets praktiska verksamhet, exempelvis politiskt arbete 
för att underlätta vapenvägran, arbete inom sjukvården att tillgängliggöra alternativ till blodtransfusion eller arbete inom juridik för 
att försvara trossamfundet i rättsfall. Europadomstolen försvarar rätten till vapenvägran, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 11 
(2012): s. 29-31, Medicinska alternativ till blodtransfusion, Vakna! nr 9 (2012): s. 25-26, Intervju med Philip Brumley; TV.JW.ORG 
Källa 14. 
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3.1.4 Konfessionsfri skolform 

Skolans undervisning skall vara icke-konfessionell vilket innebär att det inte får förekomma            138

religiösa inslag i undervisningen. Skollagen specificerar detta som att: “en förskola eller skola ska              

vara icke-konfessionell innebär att det inte kan förekomma religiösa inslag som bön, välsignelse,             

trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.” Detta förbud skall appliceras på            139

undervisning men det finns samtidigt ingen definition av vad undervisning konstituerar och därmed             

skapas utrymme för tolkning huruvida det innefattar endast den ordinarie klassrumsundervisningen           

eller skolan som helhet. Trots konsensus kring ett icke-konfessionellt innehåll i           

klassrumsundervisningen, med undantag av religionskunskapsämnet som får innehålla religiösa         

yttringar i utbildningssyfte, detta har inneburit en kluvenhet kring vad som gäller utanför kurserna.              

Religiösa yttringar utanför klassrummet tolkas ofta stå utanför skolutbildningen vilket ger utrymme            

för religiösa uttryck utan att dessa bryter mot skollagen, exempelvis finns det skolor som ger               

tillgång till bönerum för muslimer eller en kristen skolpastor med Skolverket eller            

skolinspektionens godkännande. Religiösa yttringar får även ske under högtider och skolavslutning,           

dock under kontrollerade former och med eftersträvan att “skolan utformar avslutningen eller en             

samling i samband med en högtid så att alla elever kan delta och att föräldrarna kan låta sina barn                   

delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade i någon trosriktning.” Sammanfattat innebär               140

detta att inga klargjorda restriktioner finns för religiösa uttryck utanför den ordinarie utbildningen i              

klassrummet men att skolan samtidigt skall vara kritiska till, granska och göra enskilda             

bedömningar kring de religiösa inslag i skolmiljön som anses vara missgynnande för eleverna. I              

Jehovas vittnens material kring missionsverksamheten framförs två grundläggande teman: Vikten          

av att gå i tjänsten och  Missionsverksamhet i skolan . 

 

Vikten av att gå i tjänsten 

Inom Jehovas vittnens material lyfts vikten av att tjäna Jehova och att vittna om honom och att                 

delta aktivt i missionsverksamheten (även kallat att gå ut i tjänsten). Missionen och pionjärsarbetet              

inom församlingen framställs i materialet som det viktigaste och bästa livsmålet för unga att följa               

138 Lgy11 s. 5. 
139 SFS 2010:800. Skollag (2010:800), 1 kap. 6–7 §. 
140 Skolverket, Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal , 2012. 
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.162943!/Skolan%20och%20kyrkan%20121016_granskad121018.pdf (hämtad 2018-03-13) 
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när de väljer vad de vill göra med sitt liv. Församlingsmedlemmar uppmuntras att gå ut i tjänsten                 141

tidigt i livet och unga förkunnare som sprider Guds ord presenteras som förebilder på samma sätt                142

som missionerande förebilder ur Bibeln, såsom Timoteus. Uppmuntrande frågor kan även ställas i             

materialet för att underbygga en positiv bild av missionen, se exempelvis: “Älskar du också              

människor och vill hjälpa dem att få veta mer om Jehova?” och: “Hur kan du få ett roligt och                   

spännande liv, precis som Timoteus hade?” Missionen introduceras således tidigt, redan i            143

utbildningsmaterialet för barn, för att sedan bli en större och mer central del i läran och ta upp                  144

större utrymme i förkunnarens liv och trossamfundets publikationer. Grundläggande framställs          145

tjänsten som något som Jehova yrkar sina sanna följare att inleda tidigt och upprätthålla genom hela                

livet, missionen hjälper människor och visar att förkunnaren älskar dessa. För förkunnaren            

framställs tjänsten som eftertraktad, spännande, spirituellt givande och lyckobringande eftersom          

Jehova tar hand om och belönar sina trogna.  

 

Missionsverksamhet i skolan 

Spridandet av de goda nyheterna presenteras som en kontinuerlig och konstant process som bör              

fortgå från att förkunnaren är liten och trots mottagarnas motstånd. Detta innebär att missionen,              

precis som i alla andra tänkbara miljöer, även bör ske under skoltid och i skolmiljö. I                

diskussionsmaterial och praktiska guider till unga beskrivs missionen i skolan som en miljö där              

man kan öva sig att missionera: “Tvivlar du på något du har fått lära dig? Gör då som Bibeln säger                    

och pröva dig fram till eller bevisa för dig själv att det du fått lära dig är rätt! Forska själv genom att                      

läsa Bibeln och biblisk litteratur [..] Försök sedan att på ett enkelt sätt berätta om det du har lärt dig,                    

kanske för dina klasskamrater.” Eller: “Ett av de bästa sätten du har att visa att ditt hjärta är                  146

odelat gentemot Jehova är att du talar med andra om honom. Har du någon gång haft möjlighet att                  

tala med några av dina skolkamrater om din tro?”  147

141 TV.JW.ORG Källa 1, 5, 29 & 39. 
142 En enveten liten tjej,  Jehovas vittnens årsbok 2016,  New York, 2016. s. 47-48, För unga för att predika?, Jehovas vittnens årsbok 
2015,  New York, 2015. s. 76-78, Inbjudan från en liten tös, Jehovas vittnens årsbok 2014,  New York, 2014. s. 51, Ett barn möter 
motstånd,  Jehovas vittnens årsbok 2013,  New York, 2013. s. 62 & Ingen choklad i bidragsbössan,  Jehovas vittnens årsbok 2013, 
New York, 2013. s. 68.  
143 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Undervisa dina barn, New York, 2014. s. 28-29. 
144 JW.ORG Källa 5 & TV.JW.ORG Källa 6 & 11. 
145 Missionsverksamheten är alltid återkommande i både helg och veckomötet vilket reflekteras i material, både för barn, tonåringar 
och föräldrar, se exempelvis; Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Undervisa dina barn, New York, 2014. s. 
20-21, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Livet och tjänsten som kristen - Arbetshäfte - Juni 2017, New York, 
2017. s. 8, Varför är det så viktigt att predika från hus till hus nu?, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 7 (2008): s. 3-7 & JW.ORG Källa 
13 & 17. 
146 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ungdomar – Hur vill ni använda ert liv? , New York, 2002. s. 3. 
147 Ungdomar – Jehova kommer inte att glömma ert arbete!, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 4 (2003): s. 18-19. 
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Mission i en skolkontext återfinns i berättelser om unga förebilder inom trossamfundet som             

missionerar och diskuterar med lärare och klasskamrater och är även återkommande i annat             148

utbildningsmaterial för unga. Exempelvis uppmuntras Sofia att göra mission kring sexuell omoral i             

videon En man och en kvinna och i videon Jehova gör dig modig lär sig den unga förkunnaren att                   149

samla mod för att våga dela med sig av sin religiösa litteratur till sina klasskamrater. Skolan blir                 150

som illustreras i dessa exempel en mötesplats mellan troende och icke-troende och blir således även               

kontext för Jehovas vittnens övningar om att försvara sanningen till icke-troende och informera om              

den. Detta kan observeras exempelvis i övningsuppgifter för unga att träna på att försvara sin tro                

inför lärare och klasskamrater:  151

 

[..] 
Julia: Många som sjunger nationalsången tycker att deras land är bäst i världen, och de skulle göra                 
vad som helst för sitt land. Men så känner inte jag. Jag skulle aldrig gå ut i krig och ge mitt liv för                       
mitt land. Gud tycker inte om krig och nationalism, och det gör inte jag heller. Jag tycker om                  
Sverige, men man behöver inte sjunga nationalsången för det. 
Tilda: Okej, jag fattar, men är inte det lite överdrivet? Det är ju bara en sång! 
Julia: För mig är det viktigt. Bibeln berättar om några ungdomar som kände på samma sätt. Kungen                 
i det landet krävde att de skulle böja sig ner för en politisk symbol. Han sade att han skulle döda dem                     
om de inte gjorde det. Men de vägrade. 
Tilda: Är det sant? Vad hände med dem? 
Julia: Jag kan berätta mer på rasten. 

 
Oskar: Vem ska du rösta på som elevrådsordförande? 
Alexander: Jag ska inte rösta på någon av dem. 
Oskar: Varför inte det? 
Alexander: Nej, för det där handlar om politik, och vi Jehovas vittnen vill vara neutrala i alla sådana                  
frågor. Men visste du att Bibeln talar om en ledare som kan lösa alla människors problem? 
Oskar: Nej, och jag bryr mig inte. 
Alexander: Okej, men om du ändrar dig så berättar jag gärna. 

 

  

148 Se exempelvis förebilder ur trossamfundets årsböcker. Malawi, Jehovas vittnens årsbok 2004,  New York, 2004. s. 62, Italien, 
Jehovas vittnens årsbok 2008,  New York, 2008. s. 24-26, Unga förkunnare, Jehovas vittnens årsbok 2011, New York, 2011. s. 53, 
Var inte stolta!, Jehovas vittnens årsbok 2013,  New York, 2013. s. 53, Hon använde sin lärares dator,  Jehovas vittnens årsbok 2013, 
New York, 2013. s. 55, Fortsätt på den vägen,  Jehovas vittnens årsbok 2013, New York, 2013. s. 69, Hon försvarade sanningen i 
skolan, Jehovas vittnens årsbok 2014,  New York, 2014. s. 56, Bara Jehova kan stoppa mig!, Jehovas vittnens årsbok 2014, New 
York, 2014. s. 58 & Mod att vittna i skolan, Jehovas vittnens årsbok 2016,  New York, 2016. s. 72. 
149 Denna diskuteras i avsnitt 3.1.5. TV.JW.ORG Källa 20. 
150 TV.JW.ORG Källa 7. 
151 Vad skulle ditt barn svara?, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 12 (2010): s. 3-5. Se även arbetsblad och föräldrahandledning i att 
lära sina barn att försvara sin tro i skolan: Skapelsen vittnar om den levande Guden, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 10 (2013): s. 
7-11 & JW.ORG Källa 6 & 7. För ytterligare exempel se Skolan som opponent  i avsnitt 3.2.2. 
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3.1.5 Sexuell hälsa och tillgång till elevhälsa 

I enlighet med skollagen ska all verksamhet utgå från barnets välbefinnande och hänsyn skall tas               

till elevernas åsikter och behov. Alla elever skall ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla                 

frågor som rör honom eller henne vilket reflekteras både i den svenska yttrandefrihetsgrundlagen             152

och de mänskliga rättigheterna kring människors individuella frihet. Skolan är även ålagd att             153

värna om elevens integritet och är bunden att skydda eleven mot kränkande behandling och              

diskriminering, vilket innebär ett skydd mot trakasserier exempelvis över elevens sexuella           

läggning. Huvudmannen har enligt skollagen en skyldighet att förebygga och förhindra           154

kränkande behandling och upprätta en plan med åtgärder som behövs för att förebygga och              

förhindra kränkande behandling av elever i skolan. Eleven har vidare även rätt till stödresurser i               155

anslutning till skolan inom ramen för medicinska, psykologiska, psykosociala och          

specialpedagogiska behov, rektorn på en skola ansvarar med anledning av detta för att eleven har               

icke-obstruerad tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Utöver detta          156

ansvarar även rektor för att elever får kunskaper om sexuell hälsa, ett område som berörs i flera                 157

kursplaner och enligt Skolverkets direktiv bör ske ämnesintegrerat, i samarbete med skolans            

elevhälsa och om möjligt den lokala ungdomsmottagningen.   158

 

Inga generella riktlinjer finns för sexualundervisningens innehåll men undervisningen kan          

exempelvis beröra information kring preventivmedel, säker sex, abort, kontaktlinjer för rådgivning           

kring sex och hälsa samt elevens rättigheter, exempelvis till kroppslig integritet,           

självbestämmanderätt och abort. Skolan skall i sexualundervisningen eftersträva att arbeta med           159

likväl kön som sexuell läggning och sexualsyn, sexuell hälsa och identitet. Skolan skall dessutom              160

eftersträva att bearbeta dessa områden jämställt och normkritiskt. Detta innebär att skolan, för att              

152 SFS 2010:800. Kap 1, 10 §. 
153 Se SFS 2014:1359. Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) samt artikel 1 och 18 i de mänskliga rättigheterna. Kontoret för FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna  (UDHR), 1948. 
154 SFS 2010:800. Kap 6. Denna grundläggs Diskrimineringslagen (2008:567). 
155 SFS 2010:800. Kap 6, 7-8 §. 
156 Lgy11. s. 15, SFS 2010:800. Kap 2, 25 §. 
157 Lgy11. s. 16. 
158 Sexualitet diskuteras övergripande i Historia 1a1, 1b och Religionskunskap och behandlas djupare i Naturkunskap 1a1, 1b och 
Biologi 2. Skolverket, Sex och samlevnad , 2017. https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/sex-och-samlevnad (hämtad 
2018-03-13) 
159 SFS 2013:271. Abortlag (1974:595). För en sammanfattning av individens rättigheter vad gäller sexualitet och sexuell hälsa se: 
RFSU, Rättighetspraktika - sexualitet och mänskliga rättigheter , Skåne, 2007. 
160 Skolverket, Sex och samlevnad i undervisningen, 2016.  
https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/sex-och-samlevnad/sex-och-samlevnad-i-undervisningen-1.250453 (hämtad 
2018-03-13) 
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inkludera alla elever och skapa en trygg utvecklingsmiljö, bör lyfta fram och normalisera alla typer               

av sexuell preferens, läggning och könsidentitet. I Jehovas vittnens material kring sexualitet och             161

sexuell hälsa framförs två grundläggande teman: Kristen normativ sexualmoral och Attityder kring            

icke-normativ sexualite t. 

 

Kristen normativ sexualmoral 

Sexuell hälsa behandlas återkommande som tema i Jehovas vittnens utbildningsmaterial och där            

diskuteras frågor kring hälsa, förhållanden och sex. Materialet ger grundläggande riktlinjer för vad             

som är tillåtet och inte och lyfter fram fördelar och risker. Detta är något som inom trossamfundet                 

anses vara viktigt att etablera tidigt, innan den unga församlingsmedlemmen kommer ut i skolan              

och kommer i kontakt med sexualundervisning eller umgängeskretsar som uppmuntrar till vad som             

uppfattas som omoraliskt bruk, vilket förtydligas för den nyblivna föräldern inom församlingen:            

“Barn måste få hjälp att dra slutsatser om hur viktiga Jehovas lagar är. De måste övertygas om att                  

hans lagar är rätta och goda och att det är tillbörligt och ett bevis på kärlek att lyda dem. Det är                     

endast om du resonerar med dina barn med hjälp av Bibeln så att de godtar Guds uppfattning som                  

det kan sägas att du har ingett hans sinne i dem.” De grundläggande normer som införlivas är                 162

avhållsamhet till vad som klassas som sexuell omoral eller orena vanor, dessa inbegriper alla              

former av sexuella uttryck, inklusive anal och oralsex, petting och onani, att se på sexakter för nöjes                 

skull samt upphetsande handlingar och oanständigt tal om dessa sker utanför äktenskapet.            163

Sexuell omoral anses fördärva relationen med Jehova och sammankopplas med psykisk ohälsa samt             

i trossamfundets mening negativa praktiska konsekvenser såsom könssjukdomar  och abort.  164 165

 

För att facilitera dessa regler finns utbildningsmaterial som ger riktlinjer till unga i hur de bör agera                 

mot andra som flörtar, hur de bör dejta, hur de bör se på och värdera sex och förhållanden och hur                    

161 Skolverket, Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan - Sexualitet, relationer och jämställdhet i de 
gymnasiegemensamma ämnena , Ödeshög, 2013. s. 23-30, RFSU, Den onaturliga naturen Kunskapsmaterial om sexualitet och kön 
för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet, 2013. s. 7-20, 71-84 & 123-163. 
162 Föräldrar, skydda er dyrbara arvedel, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 4 (2005): s. 13-19. 
163 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, “Bevara er själva i Guds kärlek”!, New York, 2008. S. 97-109, 218-219, 
Otrohet, Vakna! nr 6 (2015): s. 12-13, Hur klär man av sig den gamla personligheten?, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 8 (2017): s. 
17-21, Svar på tio frågor om sex, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 11 (2011): s. 4-7 & JW.ORG Källa 57-59. 
164 Ge dina barn moraliska värderingar, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 2 (2011): s. 18-20, Du kan finna trygghet i en riskfylld 
värld, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 2 (2001): s. 5-7, Bör föräldrar undervisa sina barn om sex?, Vakttornet (Allmänna 
upplagan) nr. 11 (2011): s. 29, Vad är det för fel med att ha sex utan att vara gift? , Vakna! nr 14 (2004): s. 12-14. 
165 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Insikt i Skrifterna, band 1, New York, 2007. s. 24-25, Watch Tower Bible 
and Tract Society of Pennsylvania, Vad lär Bibeln?, New York, 2005. s. 125-128, Abort , Vakna! nr 1 (2017): s. 10-11, Abort – ingen 
problemfri lösning, Vakna! nr 6 (2009): s. 3-4 & JW.ORG Källa 33. 
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de kan urskilja vad som är äkta kärlek och inte. Det finns även uppgifter och arbetsmaterial för                 166

att träna sig vara avhållsamma från “otukt” och “orena vanor”. Om eleven trots dessa anvisningar               167

får orena tankar eller utför någonting omoraliskt så bör de inte prata med utomstående utan med                

äldste inom församlingen och be om råd av denne.  168

 

Sammanfattat framställer Jehovas vittnens arbetsmaterial sexuella uttryck utanför äktenskapet som          

någonting skadligt och negativt och därmed något som bör undvikas, exempelvis beskrivs sex före              

äktenskapet som att; “använda ett fint klädesplagg som städtrasa” eller att: “ta en fin tavla man                169

fått och använda den som dörrmatta”. Avhållsamhet fram till äktenskapet framställs i kontrast             170

som något stärkande och positivt och därmed något som bör eftersträvas, att följa Jehovas regler               171

visar på lojalitet och kärlek till denne och gör personen helig i Guds ögon. Detta innebär således                 172

att eleven, om denne inte gifter sig under gymnasietiden, bör avstå och undvika alla sexuella               

aktiviteter, uttryck eller tankar. 

 

Attityder kring icke-normativ sexualitet 

Jehovas vittnen uttrycker även fasta åsikter kring vad de anser vara icke-normativ sexualitet och              

identitet, framförallt lyfts attityder kring bi- och homosexualitet. Jehovas vittnen beskriver i sitt             

material att homosexualitet är onaturligt och att homosexuella handlingar bör betraktas som            173

otukt. Detta placerar handlingarna i samma kategori som andra sexuella handlingar som “avviker             

från Guds ursprungliga avsikt” såsom exempelvis äktenskapsbrott och tidelag. Homosexuella par           174

får av denna anledning inte heller ingå i äktenskap eftersom även detta avviker från Guds plan.                175

Trossamfundet tar dock ett tydligt ställningstagande mot tanken att Jehovas vittnen håller en             

negativ inställning mot homosexuella människor: “Även om homosexuella relationer inte tolereras           

166 “Lär mig att göra din vilja”, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 11 (2012): s. 3-7, Italien, Jehovas vittnens årsbok 2008, New York, 
2008. s. 24-26, Jehovas vittnen, JW.ORG Källa 34, 35, 39, 41 & 43 & TV.JW.ORG Källa 22. 
167 Se exempelvis arbetsbladen: Stärk din övertygelse: Är det värt att vara oskuld?, Analys: Bara vänner?, Flörtig eller bara snäll?, 
Hur du kan förklara din syn på sex, Hur man håller sig borta från porr, Förklara hur du ser på homosexualitet och Sätt gränser . 
JW.ORG Källa 32. 
168 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ungdomar frågar - svar som fungerar, band 2 , New York, 2008. s. 
231-236. 
169 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Svar på 10 frågor ungdomar ställer , New York, 2016. s . 22. 
170 JW.ORG Källa 50. 
171 JW.ORG Källa 51. 
172 JW.ORG Källa 52. 
173 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Insikt i Skrifterna, band 2, New York, 2007. s. 190 & 460. Är 
homosexuella handlingar någonsin försvarbara? , Vakna! nr 1 (2012): s. 28-29. 
174 Se fotnot 1 om Porneia: Svar på tio frågor om sex, Vakttornet nr. 11 (2011): s. 7.  
175 JW.ORG Källa 15. 
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bland de sanna kristna, är de vänliga och respektfulla mot alla människor. (Matteus 7:12) Gud vill                

att vi ska ‘ära människor av alla slag’. De sanna kristna är därför inte homofober.”               176

Trossamfundet tar inte ställning till det gamla testamentets utslag över homosexuella handlingar,            

inga argumentationer ur eller hänvisningar till 3:e Moseboken 20:13 finns i det undersökta             

materialet. Istället separerar Jehovas vittnen individ från handling och således skapas en skillnad             177

mellan att ha homosexuella tankar och att utföra dessa. På frågan om huruvida Jehovas vittnens               

kritik mot homosexuella relationer underbygger fördomar mot homosexuella människor förtydligas          

även denna skillnad:  

 
Det är ungefär som med rökning. Jag har valt att inte röka och tycker att det är äckligt att bara tänka                     

på det. Men om du är rökare känner du säkert annorlunda. Jag tycker inte illa om dig för din åsikt                    

eller har några fördomar mot dig, och jag är säker på att du inte tycker illa om mig på grund av min                      

åsikt, eller hur? Det är likadant med våra olika uppfattningar när det gäller homosexuella handlingar.              

 178

Jehovas vittnen understryker även att homosexuella tankar inte nödvändigtvis innebär en fast            

läggning utan kan röra sig om tillfällig förvirring eller grupptryck. I artikeln Jag dras till               179

personer av samma kön – Är jag homosexuell? ges svaret: “Nej, så behöver det inte alls vara.                 

Fakta: Många gånger kan sådana känslor vara tillfälliga.” Detta är något som förtydligas i              180

trossamfundets diskussionsmaterial kring ämnet, se exempelvis: 

 
Om man vill vara Guds vän måste man helt undvika sådant som Bibeln beskriver som ett orent 
uppförande. (Efesierna 4:19; 5:11) Men hur är det då om du känner dig dragen till båda könen? 
Många skulle uppmana dig att acceptera din läggning och komma ut som bisexuell. Men det är bra 
att veta att dragningen till personer av samma kön ofta bara är något övergående. Det kom 16-åriga 
Lisette fram till. Hon säger: ”Det kändes bättre när jag hade pratat med mina föräldrar om mina 
känslor. Dessutom lärde jag mig under biologin att hormonnivåerna kan gå upp och ner en hel del 
under puberteten. Jag är säker på att om fler ungdomar visste hur kroppen fungerar skulle de inse att 
dragningen till personer av samma kön kan vara tillfällig och att de inte behöver känna sig pressade 
att vara bi- eller homosexuella.”  181

176 Svar på tio frågor om sex, Vakttornet nr. 11 (2011): s. 7. 
177 I den Nya världens översättning lyder stycket; “Om en man ligger med en annan man som man ligger med en kvinna har de båda 
gjort något avskyvärt. De ska straffas med döden. De bär själva skulden för sin död.” 
178 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ungdomar frågar - svar som fungerar, band 1 , New York, 2011. s. 169. 
179 Vem bär skulden – du eller dina gener?, Vakttornet nr. 6 (2002): s. 9-12, Vad säger Bibeln om homosexualitet?, Vakna! nr. 4 
(2016): s. 7-9, Hur kan jag förklara Bibelns syn på homosexualitet? , Vakna! nr. 12 (2010): s. 22-24, Hur kan jag undvika 
homosexuella handlingar?, Ungdomar frågar – svar som fungerar , band 2 (2008): s. 231–232, Sexuallivet, Resonera med hjälp av 
Skrifterna (1995): s. 333–334. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Livet och tjänsten som kristen - Arbetshäfte - 
Juni 2017, New York, 2017. s. 7, JW.ORG Källa 61 & TV.JW.ORG Källa 20 & 42. 
180 JW.ORG Källa 60. 
181 Hur kan jag förklara Bibelns syn på homosexualitet? , Vakna! nr. 12 (2010): s. 23. Se även omskrivna versioner av samma citat; 
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ungdomar frågar - svar som fungerar, band 1 , New York, 2011. s. 171 & 
JW.ORG Källa 60. 
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Berättelser kring homosexualitet i Jehovas vittnens material sammansätts ofta med berättelser om            

omoraliskt leverne, prostitution, sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och beskriver homosexualiteten          

som något individen kan “övervinna” och bli fri från. I dessa berättelser handlar det dock inte                182

nödvändigtvis om homosexuella handlingar utan även tankar eller känslor, se exempelvis: 

 

En broder som hade vuxit upp i sanningen skrev att han har kämpat med homosexuella känslor så                 
länge han kan minnas. Han sa: ”Jag kände mig alltid utanför. Det verkade som om jag inte passade                  
in någonstans.” När han var 20 år hade han hunnit bli reguljär pionjär och biträdande tjänare i                 
församlingen. Sedan gjorde han ett allvarligt felsteg, blev tillrättavisad och fick andlig hjälp av de               
äldste. Genom att be, studera Bibeln och koncentrera sig på att hjälpa andra kunde han återhämta sig                 
andligen och komma igen.  183

 
För några år sedan fick en kvinna, som vi kan kalla för Rose, höra om Guds rike. Hon levde då i ett                      
lesbiskt förhållande och var ordförande i en organisation som kämpade för homosexuellas            
rättigheter. Men när hon började studera Bibeln förstod hon vilket värde sanningen om Guds rike               
har, och hon insåg att hon behövde göra radikala förändringar. (1 Kor. 6:9, 10) Hon lämnade sin post                  
som ordförande och gjorde slut med kvinnan hon levde med. Rose blev döpt 2009, och året därpå                 
började hon som pionjär. Hennes kärlek till Jehova och riket var alltså starkare än hennes orätta                
begär.  184

 

Jehovas vittnens konservativa syn på sexuell läggning och sexuella handlingar kan i en del av               

materialet skapa en bild av motsättningar mellan skolan och dess sexualundervisning som uppfattas             

som mer oreglerad och oförståndig: “En del av den felaktiga sexualupplysning som barnen kan få i                

skolan kommer inte från andra barn, utan sorgligt nog från lärarna. Många föräldrar blir förfärade               

när skolor undervisar barn om sex utan att upplysa dem om moralnormer och ansvar.” Som en                185

konsekvens av detta blir skolan i givna exempel en miljö där enligt trossamfundet korrekta              

värderingar ifrågasätts och fel syn på sex förmedlas. Därav blir det extra viktigt för trossamfundet               

att familjen och församlingen blir en motvikt till detta genom egen moralundervisning, något som              186

sammanfattas i meningen; “Skolan kan ge en viss sexualundervisning till barnen. Men Bibeln             

uppmuntrar föräldrar att undervisa barnen, inte bara om den fysiska aspekten på det som rör sex,                

182 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ungdomar frågar - svar som fungerar, band 2 , New York, 2008. s. 
231-236, Bibeln förändrade deras liv, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 4 (2011): s. 26-30, Vem bär skulden – du eller dina 
gener?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 6 (2002): s. 9-12, Bibeln förändrade deras liv, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 5 
(2012): s. 18-21, Från våra läsare, Vakna! nr 1 (2012): s. 27 & Ett världsomfattande moraliskt sammanbrott , Vakna! nr 4 (2007): s. 
3-4. 
183 För dem som älskar Jehova ”finns ingen sten att snava på”, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 3 (2013): s. 6.  
184 Sätt värde på andliga skatter, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 6 (2017): s. 10.  
185 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Hemligheten med ett lyckligt familjeliv , New York, 2012. s. 91-92. 
186 Ge dina barn moraliska värderingar, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 2 (2011): s. 18-20 & TV.JW.ORG Källa 33 & 34. 
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utan också om den rätta synen på sex.” Ett exempel på när denna värdekonflikt dyker upp i en                  187

skolmiljö är i filmen En man och en kvinna. I filmen får eleven Sofia, vars klasskamrat Emma har                  

en homosexuell mamma, uppmuntran att berätta för sin kamrat att man måste välja bort sin               

homosexualitet för att kunna komma till paradiset: 

 

[Sofia kommer hem till sin mamma och visar bilden hon gjort på sin mamma, pappa och bror] 
Sofia: … Emma ritade två mammor, hon sa att dom är gifta. Min lärare säger att det viktigaste är att                    
man älskar varandra och är lyckliga tillsammans. 
Mamma: Mmm.. Aaa.. Alla tänker olika om vad som är rätt och fel, men det viktigaste är vad                  
Jehova tycker. Han vill att vi ska må bra och han vet hur vi kan bli som lyckligast, det var därför han                      
ordnade äktenskapet som han gjorde. 
Sofia: Du menar med en man och en kvinna? 
Mamma: Precis! [..] Det är som när man ska ut och flyga. Vad skulle hända om man försökte ta                   
med sig nått ombord som inte var tillåtet? 
Sofia: Då kan man inte följa med? 
Mamma: Nä. Och så tänker Jehova också, han vill att vi ska vara hans vänner och få leva i paradiset                    
för evigt men vi måste följa hans regler för att få komma dit. [..] Jehova säger att vi måste välja bort                     
vissa saker för att få komma dit, det gäller allt som Jehova inte tycker är okej. 
Sofia: Men jag vill att alla ska vara i paradiset! 
Mamma: Det vill Jehova också, men vet du? Alla som vill kan det! Det är därför vi går i tjänsten.                    
Så vad kan du berätta för Emma? 
Sofia: Öh.. Jag kan berätta om Paradiset och så kan jag berätta om djuren och uppståndelsen! 
Mamma: Ja, bra idé! Ska vi öva?  188

  

187 JW.ORG Källa 47. 
188 TV.JW.ORG Källa 20. 
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3.2 Hur presenterar Jehovas vittnen innehållet i gymnasieskolans 

kursplaner? 

3.2.1 Samhällskunskap 

Som tidigare diskuterats i avsnitt 3.1.2 och 3.1.3 är ett av skolans grundläggande syften att ge                

eleverna verktyg att integreras i samhället och kunna kommunicera med människor av annan åsikt              

och tro samt en önskan att eleven tar aktiv del i yrke- och samhällsliv och dess utveckling.                 

Samhällskunskapen som gymnasieämne är central i detta arbete eftersom den introducerar eleverna            

till samhällets institutioner och det demokratiska systemets funktion och processer. Målet förstärks            

i ämnets syfte, både praktiskt genom valet att arbeta med och utveckla elevens kunskaper kring               

demokrati, samhällsfrågor och hållbar utveckling men även mer övergripande eftersom          

undervisningen uttryckligen skall: “bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i             

samhällslivet.” I Jehovas vittnens material kring området samhällskunskap framförs två          189

grundläggande teman: De skadliga effekterna av att delta i det profana samhället och             

Samhällsdeltagande som oändamålsenligt. 

 

De skadliga effekterna av att delta i det profana samhället 

Eftersom Satan styr den nuvarande världsordningen finns en grundläggande skepsis till samhället            

utanför församlingen. I likhet med argumentationen kring dåligt umgänge och dess skadliga            

effekter i skolan anses även samhället i stort vara skadligt för medlemmar av trossamfundet. Att               190

behöva arbeta på en sekulär arbetsplats innebär exponering för dåligt umgänge i form av              

arbetskollegor, stress och lockelse till materialism. Kontakten med samhället som sker i och             191 192

med förkunnartjänsten innebär på samma sätt exponering till skadliga idéer, inviter och attityder             

från det sekulära samhället. Utöver detta uppvisar även världen motstånd, med vilket menas att              

människor i den profana världen inte hörsammar Jehovas ord vilket kan skapa tvivel och              

189 Skolverket, Läroplan för samhällskunskap , 2011. s. 1. 
190 Se Dåligt umgänge i skolan och Exponering för skadliga aktiviteter i avsnitt 3.1.2. 
191 Låt Guds ord vägleda dig, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 5 (2007): s. 14-18, Stå fasta och undvik Satans fällor!, Vakttornet 
(Studieupplagan) nr. 8 (2012): s. 25-29, Lär av israeliternas misstag, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 2 (2008): s. 26-27, Skynda 
framåt mot mogenhet - ”Jehovas stora dag är nära”, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 5 (2009): s. 9-13, Arbetsplats eller krigszon?, 
Vakna! nr 9 (2004): s. 3-5, Hur någon blir måltavla, Vakna! nr 9 (2004): s. 5-6, Vad gör arbetsplatser farliga? , Vakna! nr 4 (2002): s. 
3-4, När någon blir en för nära vän, Vakna! nr 10 (2013): s. 4-5 & TV.JW.ORG Källa 10 & 14. 
192 Stå fasta och undvik Satans fällor!, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 8 (2012): s. 25-29, Vad är materialism?, Vakna! nr 7 (2003): 
s. 20-21, Tre saker man inte kan köpa för pengar , Vakna! nr 10 (2013): s. 8-11, En skrytig livsstil – Är det värt priset? , Vakna! nr 11 
(2012): s. 24-25. 
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modfälldhet i förkunnaren: “Bör vi bli förvånade över att vi möter utmaningar som kan dämpa vår                

entusiasm för tjänsten? Nej, egentligen inte. Vi lever ju i en värld som styrs av Satan Djävulen, och                  

därför kan vi inte förvänta att det ska vara lätt att förkunna vårt livräddande budskap. (1 Joh. 5:19)”                 

Trots att samhällsinteraktionen överlag blir vådlig ser dock Jehovas vittnen den som nödvändig              193

eftersom alla människor, även medlemmar av Jehovas vittnen måste arbeta för att kunna             

tillgodogöra sig konsumtionsvaror. Kontakten med yrkeslivet blir således nödvändig men denna           

bör, i likhet med kontakter i skolan minimeras: 

 
Viss kontakt med människor som inte är Jehovas vittnen – till exempel i skolan, på arbetet och i                  
förkunnartjänsten – är naturligtvis oundviklig. Men det är något helt annat att umgås med dem och                
kanske bli nära vänner med dem. Försvarar vi sådant umgänge genom att säga att de har många fina                  
egenskaper? ”Bli inte vilseledda”, varnar Bibeln. ”Dåligt umgänge fördärvar nyttiga vanor.” (1 Kor.             
15:33) Precis som en liten mängd förorening kan fördärva rent vatten kan vänskap med dem som                
inte älskar Gud fördärva vår andlighet och få oss att godta ett världsligt tänkesätt.  194

 

Samhällsdeltagande som oändamålsenligt 

Jehovas vittnen lär ut att vi idag lever i de sista dagarna, att den nuvarande världsordningen snart                 

kommer kollapsa och en ny världsordning uppstå. Detta innebär att alla stater, institutioner och              195

lagar som finns idag kommer blir redundanta och behöva byggas om från grunden efter              

Harmageddon. Det nya samhällssystemet som kommer skapas är inte ett demokratiskt utan ett             

teokratiskt system som grundläggs i det allvetande styret av Jehova, Jesus med rådgivningen av de               

144.000 kallade och utvalda. Precis som alla medlemmar uppmuntras att lyda den teokratiskt             

inspirerade organisationen idag uppmanas de även att bortse från sin egen åsikt och istället alltid               

lojalt lyda alla teokratiska anvisningar som kommer ovanifrån i framtiden, oavsett vad dessa är eller               

innebär. I Guds kommande rike undanröjer Jehova all död och lidande, alla stater och kungar,               196

naturkatastrofer och orättfärdighet, han återuppväcker de döda och sörja för alla trognas behov.             197

Detta innebär att Guds nya världsordning inte har användning för en betydlig andel av den               

nuvarande världens yrken, exempelvis kommer inga läkare, präster, jurister, diplomater,          

samhällsvetare, sjukgymnaster, politiker, psykologer eller veterinärer att behövas eftersom det i           

Jehovas kungarike inte kommer finnas död, ohälsa eller behov av stat, politik eller juridiska              

processer. Detta presenteras av Anthony Morris i den styrande kretsen som ett argument för eleven               

193 Bevara din entusiasm för tjänsten, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 2 (2015): s. 15-18. 
194 Var på din vakt mot hjärtats ”avsikter”, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 2 (2013): s. 22-24.  
195 För ytterligare information se beskrivning av de sista dagarna  i avsnitt 1.5.1. 
196 TV.JW.ORG Källa 12, 30 & 31. För ytterligare information om vikten av lydnad och lojalitet se avsnitt; 1.5.2 & 3.1.1. 
197 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Resonera med hjälp av Skrifterna , New York, 1995. s. 125-133. 
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att överväga i valet av utbildning när man går i skolan eftersom många yrkesutbildningar igenom               

detta förlorar sitt syfte. 

 
Vilken sorts utbildning, förutom den sorten [syftandes till andlig utbildning inom Jehovas vittnen],             
kan vi rekommendera? Sån som ger förmågor som behövs både nu och efter Harmageddon. [..] Det                
kommer inte att behövas läkare eller advokater efter Harmageddon men det kommer att behövas              
snickare och rörmokare osv. Det krävs tro för att välja bort en mer avancerad utbildning och våga                 
lita på att man kan försörja sig efter en enklare utbildning.  198

 
För Jehovas vittnen har människan misslyckats med att bygga samhällen som fungerar, dessa har              
istället korrumperats av Satan och tillåtit fortsatta bekymmer såsom krig, svält och oandlighet. Som              
en konsekvens av detta blir de nuvarande institutionerna och det politiska systemet som skolan              
yrkar eleven att delta i för att utveckla samhället verkningslösa och således meningslösa.             199

Eftersom den enda legitima härskaren på jorden är Jehova och dennes ställföreträdare så             
uppmuntrar Jehovas vittnen sina medlemmar från att delta i politik, både vad gäller arbete och               
deltagande. Detta avståndstagande från alla politisk involvering är något som även unga            200

församlingsmedlemmar skall följa, de avråds således från att rösta även i icke-politiska och             
träningsval såsom exempelvis skolvalet, elevrådsdeltagande eller röstning till dylika poster i skolan.           

Att inte rösta på eller vara en aktiv del av en statsapparat, ett politiskt samfund eller                 201

lagreglerande internationellt organ blir i denna mening att ta ställning för sin tro, att vara fortsatt                
lojal mot Jehova och ta avstånd från Satan: 
 

De som tjänar Jehova är glada över att de inte är någon del av världen, för alla världens nationer är                    
på väg mot sin undergång i Harmageddon. (Daniel 2:44; Uppenbarelseboken 16:14, 16; 19:11–21)             
Vi behöver inte dela deras öde, eftersom vi står avskilda från världen. Som ett förenat folk världen                 
runt är vi lojala mot Guds himmelska rike. Det är sant att vi utsätts för hån och förföljelse från                   
världen för att vi inte är någon del av den. Men detta skall upphöra mycket snart, eftersom den här                   
onda världen, som styrs av Satan, skall tillintetgöras för alltid. De som tjänar Jehova skall däremot få                 
leva för evigt i hans rättfärdiga nya värld under Guds kungarike. (2 Petrus 3:10–13; 1 Johannes                
2:15–17).  202

  

198 TV.JW.ORG Källa 14. Ämnet diskuteras vidare i avsnitt 3.1.3. 
199 Jehovas styre är överlägset!, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 1 (2010): s. 28-32, Kan världen förändras till det bättre?, Vakttornet 
(Studieupplagan) nr. 10 (2001): s. 2-4, Varför engagerade sig Jesus inte politiskt?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 7 (2010): s. 
22-25, Kan diplomati ge världsfred?, Vakna! nr 1 (2004): s. 26-27. 
200 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, “Bevara er själva i Guds kärlek” !, New York, 2008. s. 212-215. Watch 
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005. s. 121-122. Förbli neutral i en splittrad värld, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 
4 (2016): s. 27-31. Vart är världen på väg?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 6 (2005): s. 4-7, JW.ORG Källa 18 & TV.JW.ORG 
Källa 32. 
201 Vad skulle ditt barn svara?, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 12 (2010): s. 3-5. 
202 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Tillbe den ende sanne Guden , New York, 2003. s. 165. 
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3.2.2 Naturkunskap 

All utbildning som sker inom skolan skall enligt skollagen vila på vetenskap och beprövad              

erfarenhet. Naturkunskap som ämne synliggör detta och fyller funktionen som en bredare            203

introduktion av vetenskap och vetenskaplig metodik till eleven eftersom den till sin karaktär är              

tvärvetenskaplig och sprungen ur de naturvetenskapliga grenarna biologi, fysik, geovetenskap och           

kemi. Naturkunskapen sammanför och behandlar i och med detta flera områden som Jehovas             204

vittnens läror även berör exempelvis universums skapelse, människans utveckling och hennes           

sexualitet. Grundläggande naturvetenskapliga principer såsom vetenskaplig teori,       205

hypotesprövning och kritisk granskning av ovetenskapliga påståenden med bevisföring och          

resonemang är inte bara en del av det centrala innehållet i naturkunskap 1a1 utan en del i det                  

ämnesövergripande målet att arbeta vetenskapligt. Detta innebär att eleven både skall lära sig förstå              

och använda begrepp som fakta och bevis men även urskilja när påståenden och argumentationer är               

bristfälliga, exempelvis om de saknar tillräcklig bevisföring eller innehåller logiska          

argumentationsfel. Evolutionsläran är även en återkommande del av innehållet, evolutionsteori          206

och människans evolutionära utveckling är en del av det centrala innehållet för naturkunskap 1a2,              

1b och 2. I Jehovas vittnens material kring relationen mellan naturkunskapsämnet och            207

trosuppfattning framförs tre grundläggande teman: Skolan som opponent, Bibelns kompabilitet med           

vetenskap och Vetenskapens brister och felaktigheter. 

 

Skolan som opponent 

För Jehovas vittnen är det viktigt att unga inom trossamfundet tidigt etablerar en biblisk syn på hur                 

världen och människan har skapats och fungerar. Detta innebär att många av trossamfundets             

övningar för barn och unga introducerar en antropocentrisk värld samt vägledning inför            208

kontakten med det annorlunda perspektivet naturkunskapen ger i skolan. Mötet med naturkunskap            

upplevs vara en prövning och ett möte mellan sanningen och enligt trossamfundet falska             

203 SFS 2010:800. Skollag (2010:800), Kap 1, 5 §.  
204 Lgy11 s. 126. 
205 Detta behandlas som ett ämnesöverskridande tema och således en del av läroplanen, se avsnitt 3.1.5. 
206 Skolverket, Bristande resonemang , 2014.  
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/amnesovergripande/tvarvetenskaplig/bristande-resonemang 
(hämtad 2018-03-13) 
207 Skolverket, Läroplan för naturkunskap , 2011. s.3, 6, 9 & 12. 
208 För tidiga exempel se exempelvis bibelrim och filmer för barn som presenterar en antropocentriskt värld, till exempel att solen är 
skapad så människan inte behöver frysa och fjärilar för att vi ska ha något vackert att upptäcka. JW.ORG Källa 2, 4 & 8 & 
TV.JW.ORG Källa 21. 
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föreställningar där skolan får en motståndarroll och naturkunskapsläraren som konsekvens blir en            

skeptisk och ifrågasättande karaktär. Denna mer polära uppfattning, där skolan blir en förmedlare             209

av felaktig information presenteras explicit, exempelvis i materialet för elevens föräldrar:           

“Föräldrar måste vara beredda att motverka andra falska föreställningar som barnen kan            

konfronteras med i skolan — världsliga filosofier, till exempel evolutionsläran”. Detta möte            210

mellan vad Jehovas vittnen anser vara korrekt och felaktig information lyfts som en problematisk              

situation för eleven eftersom denne uppmanas att ta ställning till och försvara sin tro när ämnet                

dyker upp, eleven måste med andra ord välja sida och bemöta vad trossamfundet anser vara               

okunskap eller pseudovetenskap: 

 

Peter skruvar sig på stolen och känner hur det knyter sig i magen. Hans lärare, som han har stor                   
respekt för, har just avslutat en beskrivning av vad Charles Darwin och hans evolutionsteori betytt               
för vetenskapen och hur den befriat mänskligheten från vidskepliga trosuppfattningar. Nu vill hon             
höra vad eleverna tycker om det här. Peter står inför ett dilemma. Hans föräldrar har lärt honom att                  
Gud har skapat jorden och allt liv på den. De säger att man kan lita på skapelseberättelsen i Bibeln                   
och att evolutionen bara är en teori som inte understöds av bevis. Både Peters lärare och hans                 
föräldrar menar väl. Men vem ska han lita på?  211

 
När evolutionen diskuterades i klassen vände det upp och ner på allt jag hade fått lära mig. Den                  
presenterades som ett faktum, och det kändes skrämmande.” – Ryan, 18. [..] KANSKE du, precis               
som Ryan, Tyler och Raquel, blir nervös när ämnet evolution tas upp i klassen. Du tror att Gud ”har                   
skapat allt”. (Uppenbarelseboken 4:11) Du ser bevis på intelligent formgivning runt omkring dig.             
Men läroboken säger att vi har kommit till genom utveckling, och det säger din lärare också. Vad                 
har du att sätta emot när ”experterna” talar?  212

 
Bibelns kompabilitet med vetenskap 

Det första temat är etableringen av att vetenskap och Bibeln inte är i konflikt utan fullt kompatibla                 

och agerar som funktionsmässiga komplement till varandra samt att Bibeln ger en insikt i den del                

av verkligheten som vetenskapen inte kan ge svar på. Den grundläggande utgångspunkten att             

Bibeln är vetenskapligt exakt underbyggs primärt på uttalanden i Bibeln som tolkas vara             213

209 Skapelsen vittnar om den levande Guden, Vakttornet nr. 10 (2013): s. 7-11 & JW.ORG Källa 25-28. Se även Missionsverksamhet 
i skolan  i avsnitt 3.1.4. 
210 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Hemligheten med ett lyckligt familjeliv , New York, 2012. s. 94. 
211 En elevs dilemma, Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar (2010): s. 3. 
212 Hur kan jag försvara min tro på skapelsen? , Vakna! nr 9 (2006): s. 26. 
213 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Nya världens översättning av Bibeln , New York, 2013. s. 11, Hur 
vetenskapen påverkar ditt liv, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 6 (2015): s. 3-5, Är Bibeln och vetenskapen oförenliga? , Vakna! 
nr 2 (2011): s. 22-23, Vetenskapen och skapelseberättelsen , Hur har livet kommit till? (2010): s. 24-28, Motsäger vetenskapen 
Bibelns skapelseberättelse?, Vakna! nr 9 (2006): s. 18-20, Sann vetenskap stämmer med Bibeln, Vakttornet nr. 4 (2005): s. 5-7, 
Vetenskapligt exakt, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 6 (2012): s. 6, Vetenskapligt korrekt , Vakna! nr 11 (2007): s. 8, ”Jag är 
övertygad om att allt liv är konstruerat av Gud” , Vakna! nr 4 (2013): s. 6-7, Hur man kan förena vetenskap och religion, Vakna! nr 
11 (2002): s. 8-11, Hur kan vi vara säkra på att Bibeln är sann?, Goda nyheter från Bibeln ! (2012): s. 6-7 & JW.ORG Källa 19 & 20. 
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naturvetenskapligt sunda, underbygger både Bibelns vetenskapliga trovärdighet som källa och          214

visar även att Bibeln är en föregångare till vetenskapen som söker samma förståelse av Guds verk.                

Jehovas vittnen lyfter generellt inte fram vetenskaplig exakthet eller vetenskapliga          

förklaringsmodeller i bibliska berättelser innehållandes underverk och mirakel som verkar utanför           

naturlagar eller etablerad vetenskap. Istället påpekar trossamfundet, i de fall där           215

vetenskapligheten i underverk ifrågasätts, att Gud verkar utanför vad vetenskapen kan förstå eller             

granska. I de fall där vetenskapliga sakförhållanden viktiga för upprätthållandet av trosläran skall             216

etableras blir Bibelns intrinsikala sanningsvärde eller Jehovas ställning ovanför naturlagarna istället           

evidens, exempelvis för den faktiska existensen av andevarelser såsom änglar eller demoner och             217

mirakel. All bibelbaserad litteratur kring naturkunskapsämnet och även litteratur Jehovas vittnen           218

producerat som hanterar ämnet anses vara sund studielitteratur, exempelvis presenteras boken Liv –             

ett resultat av evolution eller skapelse? som en möjlig lärobok i naturvetenskapliga ämnen för de               

som hemskolas.  219

 

Vetenskapens brister och felaktigheter 

Det andra temat är betoningen naturvetenskapens begränsningar och brister samt vad trossamfundet            

anser vara en fara mot andligheten. Vetenskapens negativa påverkan av andligheten grundläggs i att              

vetenskap i denna mening anses vara olämplig att agera som spirituell vägledare och inkapabel till               

att kan ge människan djupare andlig kunskap eller existentialistiskt syfte. Den värld som vägleds              220

av vetenskap framställs i linje med denna argumentation som dyster, meningsfattig och med             

214 Detta argument baseras på Bibelns uttalanden om; Ett universum med en begynnelse (1 Mos 1:1), Att Gud skapat regelverk för 
universum (Job 38:33, Jer 31:35; 33:25), Att jorden har en rundad form (Jes 40:22), Jordens placering i ett “intet” (Job 26:7), Att 
vatten har ett kretslopp (Pred 1:7, Am 5:8) och Medicinsk hygien (3 Mos 13:1–5; 4 Mos 19:1–13; 5 Mos 23:13, 14). 
215 Se bibliska exempel som behandlar mirakel inom naturkunskapens områden: Fysik: Solen och månen slutar röra sig, (Jos 
10:12-14), Yxhuvud flyter i vatten (2 Kung 6:5-7). Geovetenskap: Syndafloden översvämmar världen (1 Mos 6:5), Röda havet delar 
sig (2 Mos 13:17-14:29). Biologi; Maria jungfrufödsel (Matt 1:18-25, Luk 1:26-38), Balaams åsna talar (4 Mos 22:21-39).  
216 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Insikt i Skrifterna, band 2, New York, 2007. s. 1156-1160. 
217 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Resonera med hjälp av Skrifterna , New York, 1995. s. 327-332. Vem 
skapade Gud?, Vakttornet nr. 8 (2014): s. 15, Änglar – finns de på riktigt?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 5 (2017): s. 1-6, 
Finns Satan på riktigt?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 11 (2014): s. 3-5, Andevarelser – hur de påverkar oss, Vad lär Bibeln? 
(2017): s. 96-105, De dödas andar – Kan de hjälpa dig eller skada dig? Finns de över huvud taget? (2005) & JW.ORG Källa 21-23. 
218 Ett hopp för de döda – vilka bevis finns det?, Vakttornet (Allmänna upplagan) nr. 8 (2015): s. 7-8, Jesu underverk – dikt eller 
verklighet?, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 7 (2004): s. 3-7, Underverk – dikt eller verklighet?, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 2 
(2005): s. 3-8, Kan man tro på underverk?, Vakttornet (Allmänna upplagan) nr. 8 (2012): s. 3-8 & Myt eller sanning? , Vakna! nr 11 
(2007): s. 22. 
219 Bör mitt barn gå i skolan?, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 3 (2003): s. 10-14. 
220 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Svar på 10 frågor ungdomar ställer , New York, 2016. s. 27-29, Watch 
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Hur har livet kommit till? , New York, 2010. s. 4-10 & 29, Adam och Eva – har de 
verkligen funnits?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 9 (2009): s. 12-15, Hur vetenskapen påverkar ditt liv, Vakttornet (Allmänna 
upplagan) nr. 6 (2015): s. 3-5, Vetenskapen har sina begränsningar, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 6 (2015): s. 6-7, Var kan du 
finna svaren? , Vakna! nr 12 (2004): s. 9-12, Skapelsen , Vakna! nr 1 (2014): s. 12-13 & JW.ORG Källa 24. 
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avsaknad av andlighet. Vetenskapen presenteras även som bristfällig i och med att den kan              221

innehålla felaktiga hypoteser, vilket framförallt diskuteras i samband med evolutionsläran.          

Evolutionsläran presenteras som ovetenskaplig, skadlig och framställs som oförenlig med Bibeln.           

Dels problematiseras evolutionens mekanismer och vetenskapliga belägg som motsäger         

evolutionsläran presenteras och dels framställs evolutionslärans principer vara starkt ifrågasatta          222

av en betydlig andel av forskarvärlden: 

  

Som vi har sett är det ett tämligen stort antal ansedda, högutbildade vetenskapsmän som menar att                
bevisen talar för att det finns en Formgivare eller Skapare. Några går längre än så. De ifrågasätter                 
den vetenskapliga integriteten hos dem av sina kolleger som dogmatiskt avfärdar Guds existens. 
Geofysikern John R. Baumgardner säger till exempel: ”Hur skulle en vetenskapsman som har någon              
som helst känsla för ärlighet och som ställs inför så häpnadsväckande låga sannolikhetstal kunna              
hänvisa till slumpens inverkan som förklaring till den komplexitet vi ser hos levande organismer?              
Att göra det trots att man är medveten om dessa sannolikhetstal är enligt min mening ett allvarligt                 
brott mot den vetenskapliga integriteten.”  223

 

I materialet underbyggs även en tanke av att evolutionslärans principer är intrinsikalt ologiska             

eftersom de tolkas vara helt slumpmässiga snarare än ett resultat ur ett system av slumpmässiga               

mutationer i kombination med ett system av naturligt urval,  se exempelvis:  224

 

When I see a car I ask myself: Who built that? It takes intelligent people to design a car, I mean.. so                      
many things have to work just right for the whole thing to run smoothly. And if a car needed                   
someone to design it; so did humans, and so did the earth and so did the universe. It’s like you're                    
walking on a beach, you see an empty glass bottle sticking out of the sand, now glass it’s made out                    
of sand particles but honestly, would an intelligent person believe that the bottle assembled itself               
from sand particles? No, of course not.  225

 
”Tänk dig att någon berättade att det hade varit en explosion på ett tryckeri och att bläcket som                  
stänkt upp på väggarna och i taket hade bildat ett komplett lexikon. Skulle du tro på det? Är det inte                    

221 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Hur har livet kommit till?, New York, 2010. s. 29, Vad ger livet verklig 
mening?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 8 (2004): s. 29-31. 
222 Se exempelvis: Evolution, Resonera med hjälp av Skrifterna (1995):  s. 97, Hur har livet och universum kommit till?, Vakna! nr 
11 (2002): s. 4-7, Den dolda sanningen om skapelsen, Vakna! nr 3 (2014): s. 4-7, Varifrån kommer instruktionerna?, Livets uppkomst 
– fem frågor som kräver svar (2010): s. 13-21, Går det att förena evolutionsteorin och Bibeln?, Vakttornet nr. 1 (2008): s. 14-17, Två 
frågor som måste besvaras , Vakna! nr 1 (2015): s. 4-5, Evolutionen – myter och fakta , Hur har livet kommit till? (2010): s. 18-23 & 
Är evolutionen ett faktum? , Vakna! nr 9 (2006): s. 13-17.  
223 Citat av John R. Baumgardner (Ungjordskreationist). Var kan du finna svaren?, Vakna! nr 12 (2004): s. 10. Se även andra 
exempel; Wolf-Ekkehard Lönning (Äldste inom Jehovas vittnen) Byron Leon Meadows (Äldste inom Jehovas vittnen), Paula 
Kincheloe (Jehovas vittne) och Enrique Hernández-Lemus (Jehovas vittne). Varför vi tror på en SKAPARE , Vakna! nr 9 (2006): s. 
21-23, Kenneth Lloyd Tanaka (Jehovas vittne); Vetenskapen var min religion , Vakna! nr 18 (2003): s. 18-21, Brett Schenck (Jehovas 
vittne); ”Jag är övertygad om att allt liv är konstruerat av Gud” , Vakna! nr 4 (2013): s. 6-7 och Davey Loos (Jehovas vittne); En 
biokemist berättar om sin tro , Vakna! nr 10 (2013): s. 6-7. 
224 Se exempelvis de ca 85 artiklarna ur artikelserien “Slump eller formgivning?” ur Vakna !; Watch Tower Bible and Tract Society 
of Pennsylvania, Ämnesguide för Jehovas vittnen 2017, New York, 2017. S.135-136. Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, Hur har livet kommit till?, New York, 2010. s. 11-17. Är det logiskt att tro på Gud?, Vakna! nr 2 (2010): s. 22-25. 
225 TV.JW.ORG Källa 8. 

46  



ännu mer otroligt att den struktur vi ser i universum skulle ha kommit till genom en stor explosion?”                 
 226

 
I detta utbildningsmaterial ges vägledning till elevens möte med skolan och tvivel som kan              

medfölja naturkunskapsstudier, dels presenteras argumentationer att bemöta evolutionsläran, dels         

presenteras färdiga svarsexempel att ge om tron ifrågasätts. Om naturkunskapsläraren trots allt            227

lyckas övertyga en elev om evolutionsläran anses det grundläggande vara något negativt och             

skadligt, inte bara för eleven själv utan även familjen och församlingen i stort: “One mom I recall                 

asked me to try and help her son who is attending prestigious name university in Rhode island, after                  

visiting him I later had to inform her that her son now believed in evolution. She refused to believe                   

it until he finally told her himself. How sad." Jehovas vittnen nyttjar i sina redogörelser ett                228

språkbruk som förstärker slutsatserna och underbygger trovärdighet, se exempelvis språkbruket i           

broschyren Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar där uppkomsten av organiska molekyler              

diskuteras:  

 

Alla vetenskapliga fakta vi har i dag visar att liv bara kan uppstå ur redan existerande liv. Att säga                   
att en ”enkel” levande cell skulle ha uppstått ur icke-levande kemiska ämnen kräver en stark, men                
dåligt underbyggd, tro. Med tanke på det du just läst, är du beredd att låta din livssyn vila på en                    
sådan bräcklig grund? Ta en närmare titt på hur en cell fungerar innan du besvarar den frågan. Det                  
kommer att hjälpa dig att avgöra om teorierna kring livets uppkomst är logiska eller om de mer                 
påminner om vissa föräldrars historier om hur barn blir till.  229

 
Skapelsehypotesen framställs som faktabaserad och logisk medans hypoteser som inte innehåller           

en skapare framställs som bräcklig och dåligt underbyggd tro , jämförbara med påhittade sagor,             

språkval som underbygger trovärdigheten i trossamfundets lära. 

3.2.3 Historia 

Ett av syftena med historieämnet i gymnasieskolan är att introducera eleven till historievetenskaplig             

källkritisk metod och därmed ge dem verktyg att söka, granska och värdera historiska källor. De               230

källkritiska kriterierna skall således användas för att bedöma huruvida källor är trovärdiga eller             

inte, principer som eleven kan använda när den granskar information ute i samhället. Utöver det               

ämnesöverskridande källkritiska förhållningssättet skolan skall införliva i all utbildningsverksamhet        

226 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Svar på 10 frågor ungdomar ställer , New York, 2016. s. 28. 
227 Hur kan jag försvara min tro på skapelsen? , Vakna! nr 9 (2006): s. 26-28 & JW.ORG Källa 25-28. 
228 TV.JW.ORG Källa 14. 
229 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar , New York, 2010. s. 7 
230 Skolverket, Läroplan för historia , 2011. s. 1. 
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så bör historieläraren även arbeta efter de historievetenskapliga källkritiska kriterierna och dess             231

metoder, något som är en del av det centrala innehållet i historia 1a2, 1b och ingår i                 

kunskapskraven i alla kurser inom historia. Den huvudsakliga historiska kontext som behandlas i             232

det gymnasiala historieämnet är primärt hämtat ur de tidigmoderna och moderna epokerna eftersom             

dessa tar upp den större delen av det centrala innehållet både i historia 1a1 och 1b. Tidigare                 233

historiska epoker såsom forntiden och antiken skall dock även behandlas vilket innebär att             234

biblisk historia kan diskuteras som en del av ämnesinnehållet, dock finns det inte i styrdokumenten               

något incentiv eller större anledning för historieläraren att lyfta fram det området. Fokus i alla               

gymnasiala historiekurser bör vara på historiska skeenden från 1700-talet och framåt. I Jehovas             

vittnens material kring historia och historievetenskap uppvisas två grundläggande teman: Bibelns           

historievetenskapliga värde och Bibelberättelser som faktisk historia. 

 

Bibelns historievetenskapliga värde 

Eftersom det för Jehovas vittnen är viktigt att Bibeln är Guds ord och fullkomlig presenterar               

trossamfundet material som visar att Bibeln inte återberättar myter utan historisk fakta. Detta             

innebär både att Bibelns egna historiska information presenteras för att underbygga dess historicitet             

men även de egna publikationerna granskas, både vad gäller kredibilitet och säkerställande av en              

vetenskaplig forskningsmetod för den historiska forskningen inom trossamfundets        

författarkommitté. Organisationen presenteras i materialet som en objektiv och seriöst forskande           

sökare av sanning och Bibeln som en fullkomlig och pålitlig källa, även vad gäller all historisk                235

fakta. Artiklar kring Bibelns historiska redogörelser är återkommande i trossamfundets material          236

och nyttjar utöver arkeologi och historisk forskning även profetior som bevisföring. Den             237 238

231 Se skolverkets guide för ett källkritiskt förhållandesätt; Skolverket, Guide för källkritik, 2017.  
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/guide-for-kallkritik-1.251678 (hämtad 
2018-03-13) 
232 Skolverket, Läroplan för historia , 2011. 
233 Se centralt innehåll för respektive kurs: Skolverket, Läroplan för historia, 2011. s. 3 & 8. 
234 Se exempelvis centralt innehåll för historia 1a1. Skolverket, Läroplan för historia , 2011. s. 3. 
235 TV.JW.ORG Källa 36 & 38. 
236 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Goda nyheter från Bibeln !, New York, 2012. s. 6, Inledning till; Watch 
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Min bok med bibliska berättelser , New York, 2008. Tillförlitlig historia , Vakna! nr 
11 (2007): s. 5, Skapelsen, Vakna! nr 1 (2014): s. 12-13 & JW.ORG Källa 44. 
237 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Insikt i Skrifterna, band 1, New York, 2007. s. 138-148, Watch Tower 
Bible and Tract Society of Pennsylvania, Studieguiden, New York, 2014, Ännu ett bevis, Vakttornet (Allmänna upplagan) nr. 3 
(2017): s. 9, Historia, inte myt, Vakttornet (Allmänna upplagan) nr. 6 (2012): s. 5, Frågor från läsekretsen, Vakttornet 
(Studieupplagan) nr. 11 (2015): s. 13, Ett icke-bibliskt omnämnande av ett folk som kallades Israel, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 
7 (2006): s. 24, Arkeologiskt bevis för att Jesus har funnits?, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 6 (2003): s. 3-4, Stöder arkeologin 
Bibeln?, Vakna! nr 11 (2007): s. 15-18. En bok du kan lita på – Del 1, Vakna! nr 11 (2010): s. 15-18, En bok du kan lita på – Del 2, 
Vakna! nr 12 (2010): s. 26-28, En bok du kan lita på – Del 3, Vakna! nr 1 (2011): s. 10-13, En bok du kan lita på – Del 4, Vakna! nr 
2 (2011): s. 16-18. 
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grundläggande slutsatsen av materialet är att Bibeln är en pålitlig källa, full av viktig historisk               

kunskap både vad gäller dess historiska kontextuella beskrivningar men även vad gäller dess             

centrala berättelser. Den historiska sanning eller fakta som presenteras i Bibeln verkar enligt             

trossamfundet ibland stå i konflikt med den historievetenskapliga forskningen men denna konflikt            

har alltid visat sig vara ogrundad, som det mer explicit uttrycks: “INGEN har någonsin kunnat               

motbevisa att Bibeln är historiskt exakt. Den nämner verkliga personer och verkliga händelser.”  239

 

Bibelberättelser som faktisk historia 

Det andra temat som framkommer i Jehovas vittnens publikationer är etablering av de bibliska              

berättelsernas historicitet och argumentation till varför de bör uppfattas som historisk fakta. Detta             

sker primärt baserat på källans moraliska karaktär, huruvida händelsen bevittnats enligt det bibliska             

vittnesmålet samt om fragment av berättelsen går att koppla till vedertagen historieforskning,            

exempelvis att ett namn på en person eller en plats ur berättelsen även omnämns i ickebibliska                

källor. Bevisföringen för att belägga Bibelns historicitet varierar, exempelvis nyttjas arkeologiska           240

källor i verifierandet av bibliska karaktärer såsom Jesus eller Jukal, logisk slutledning i             241

etableringen att Jesus även är ärkeängeln Mikael och teologisk argumentation i bevisföringen att             242

Aposteln Paulus faktiskt var författare till flera brev ur nya testamentet eftersom han även kunde               

utföra underverk. Bibeln behandlar oftast ytterst gamla eller lokala historiska skeenden vilket            243

innebär att det till de flesta bibliska berättelser som lyfts fram saknas direkt stöd av               

historievetenskapligt vederlagda utombibliska källor. I dessa fall används indirekt stöd i           

argumentation kring historicitet men eftersom inga utombibliska källor beskriver händelseförloppen          

blir det Bibelns intrinsikala sanningsvärde som grundläggande etablerar berättelsens historiska          

autencitet. Detta gäller även i de fall där äldre bibliska berättelser granskas och det helt saknas                244

238 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vad lär Bibeln?, New York, 2005. s. 199-201, Bibeln – en bok med 
tillförlitliga profetior – Del 5 , Vakna! nr 9 (2012): s. 13-15. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Livet och 
tjänsten som kristen - Arbetshäfte - Juni 2017 , New York, 2017. s. 3, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Livet 
och tjänsten som kristen - Arbetshäfte - Juli 2017 , New York, 2017. s. 7, Profetior som har uppfyllts, Vakttornet (Allmänna 
upplagan) nr. 2 (2018): s. 6-7, Uppfyllda profetior , Vakna! nr 11 (2007): s. 9 & TV.JW.ORG Källa 9. 
239 Tillförlitlig historia, Vakna! nr. 11 (2007): s. 5. 
240 Se exempelvis: Har Jesus verkligen funnits?, Vakna! nr. 5 (2016): s. 3-6. Jesus, Vakna! nr. 12 (2013): s. 10-11. Myt eller faktum – 
sanningen om Jesus, Vakttornet nr. 4 (2010): s. 12-15. Kan vi lita på evangelierna i Bibeln?, Vakttornet nr. 3 (2010): s. 8-11. Jesus – 
Var kom han ifrån?, Vakttornet nr. 4 (2011): s. 4-5. Var det verkligen Josephus som skrev det?, Vakttornet nr. 3 (2015): s. 29, 
Evangelierna — historia eller myter?, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 5 (2000): s. 5-9, Kan man lita på evangelierna?, Vakttornet 
(Allmänna upplagan)  nr. 10 (2008): s. 12-14, Den verklige Jesus, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 12 (2001): s. 5-8, Berättar Bibeln 
hela sanningen om Jesus?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 4 (2010): s. 26-29 & JW.ORG Källa 54. 
241Arkeologiskt bevis för att Jesus har funnits?, Vakttornet (Studieupplagan)  nr. 6 (2003): s. 3-4. Stöder arkeologin Bibeln?, Vakna! 
nr 11 (2007): s. 15-18. 
242 JW.ORG Källa 46. 
243 JW.ORG Källa 31. 
244 Detta uttrycks även explicit som ett argument till varför Bibeln är historiskt korrekt: Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, Vad lär Bibeln?, New York, 2017. s. 22. 
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utombibliska källor, såsom i fallet av Adam och Eva, Moses och uttåget ur Egypten och Noa och                 245

syndafloden: 

Det är sant att man inte har hittat något egyptiskt dokument om den här händelsen. Men egyptierna                 
hade inget emot att ändra historiska redogörelser när sanningen var genant eller gick emot deras               
politiska intressen. [..] När det gäller bristen på arkeologiska bevis för ökenvandringen måste vi              
komma ihåg att judarna var nomader. De byggde inga städer och odlade inga grödor. De lämnade                
knappast något mer än fotavtryck efter sig. Men ändå kan man i Bibeln finna övertygande bevis för                 
den vandringen. Den omnämns på många ställen i Den heliga skrift. (1 Samuelsboken 4:8; Psalm 78;                
Psalm 95; Psalm 106; 1 Korinthierna 10:1–5) Även Jesus Kristus vittnade om att händelserna i               
öknen hade inträffat. (Johannes 3:14) Bibelns redogörelse om Mose är alltså utan tvivel trovärdig              
och sann.  246

 
Finns det då säkra bevis som kan hjälpa förnuftiga människor i vår tid att sätta tro till Bibelns                  
skildring av syndafloden? Ja, det finns det faktiskt. Jesus Kristus konstaterade: ”Noa gick in i arken,                
och den stora översvämningen kom.” (Lukas 17:26, 27) Det här är det bästa bevis man kan få.                 
Varför det? Jesus levde i himlen innan han kom till jorden. (Johannes 8:58) Han bevittnade både                
arbetet med arken och syndafloden. Vilket bevis tycker du är mest övertygande: Ett ögonvittne som               
alltid varit helt tillförlitligt och även bevisat sig vara Guds Son eller de små möjligheterna att                
upptäcktsresande hittar några uråldriga träbitar på en frusen bergstopp? När man ser på saken ur det                
perspektivet är de bevis vi redan har för att arken funnits mer än tillräckliga.  247

 
Genom denna metodik etableras flera bibliska berättelser och sakförhållanden som historisk fakta,            

exempelvis Davids fällande av Goljat eller att alla språk uppstod vid ”Babels torn”. Ett annat               

prominent exempel är att Jesus var Guds son, återuppväckte människor från de döda, att Jesus själv                

återuppstod från de döda och att han idag vakar över oss i osynlig form. Jehovas vittnen nyttjar i                  248

sina redogörelser ett språkbruk som förstärker slutsatserna och underbygger trovärdighet, se           

exempelvis nyttjandet av termen bevis kring Jesu återuppståndelse och berättelsen om syndafloden: 

 
I Apostlagärningarna 1:3 läser vi: ”Genom många säkra bevis framställde han [Jesus] sig ...              
levande.” I Bibeln är det bara ”den älskade läkaren” Lukas som använder det ord som återges med                 
”säkra bevis”. (Kol. 4:14) Det var ett ord som användes i medicinska skrifter, och det avser bevis                 
som är övertygande, tydliga och tillförlitliga. Jesus gav sådana bevis. Han visade sig många gånger               
för sina efterföljare, ibland för en eller två, ibland för alla apostlarna och vid ett tillfälle för mer än                   
500 troende. (1 Kor. 15:3–6) Verkligen säkra bevis! Tron hos de sanna kristna i vår tid är också                  
grundad på ”många säkra bevis”. Finns det bevis för att Jesus levde på jorden, dog för våra synder                  
och blev uppväckt? Absolut! Tillförlitliga ögonvittnesskildringar i Guds inspirerade ord ger oss de             
övertygande bevis vi behöver.  249

 

245 Adam och Eva – har de verkligen funnits?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 9 (2009): s. 12-15. 
246 Mose – historisk person eller myt? , Vakna! nr 7 (2004): s. 9. 
247 Har man hittat Noas ark?, Vakttornet (Allmänna upplagan) nr. 7 (2009): s. 14. 
248 David och Goljat – Är berättelsen sann?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 5 (2016): s. 13, Uppstod våra språk vid ”Babels 
torn”?, Vakttornet (Allmänna upplagan) nr. 9 (2013): s. 10-12, Kan man tro på att Jesus uppväckte människor?, Vakttornet 
(Allmänna upplagan)  nr. 11 (2014): s. 16, Hände det på riktigt?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 2 (2016): s. 3-4. Jehovas 
vittnen, Jesus Kristus – bevis för att han har funnits, Vakttornet (Studieupplagan) nr. 6 (2003): s. 4-7 & JW.ORG Källa 40. 
249 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vittna grundligt om Guds kungarike, New York, 2009. s. 15. 
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Ingen biblisk berättelse blir i Jehovas vittnens material vederlagd eller konstateras innehålla            

historiska felaktigheter, alla konstateras vara direkt fakta eller sannolika, om någonting inte            

stämmer med berättelsen beror det på feltolkning eller dylika mänskliga faktorer,           

historievetenskapliga källkritiska principer nyttjas överlag inte. 

3.2.4 Religionskunskap  

Religionskunskapen på gymnasieskolan behandlar flera områden som Jehovas vittnens läror även           

berör, såsom sexualitet, människans natur och syfte, etik samt relationen mellan vetenskapens            250

och religioners världsuppfattningar. Religionsämnet ska lyfta dessa områden och diskutera dem           251

utifrån flera religiösa perspektiv samt motiveras de utifrån den troendes perspektiv.           

Framställningen skall vara värderingsfri och ingen religion eller religiös tolkningstradition skall           

framställas inneha ett högre värde eller vara mer trovärdig än någon annan, exempelvis ska läraren               

som en del ur det centrala innehållet för religionskunskap 1 lyfta olika människosyner och              

Gudsuppfattningar för att visa att det finns olika men likvärdiga sätt att förstå Gud och människa.                252

Läraren bör för att uppfylla detta, eftersträva att klassrumsklimatet har högt i tak och att elever                

oavsett religiös uppfattning skall kunna dela åsikter och diskutera andras, något som reflekteras i              

ämnets syfte: “Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i               

fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla             

en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.” I Jehovas vittnens material                253

kring religionskunskap framförs temat: Skillnaden mellan sann och falsk religion . 

 

Skillnaden mellan sann och falsk religion 

Jehovas vittnen presenterar i sitt utbildningsmaterial kring religionskunskap ett tema att särskilja            

den egna religionen från andra trosuppfattningar och att göra ett avståndstagande från möjlig             

validering av dessa. Trossamfundet anser således inte att andra religioner bör liknas med eller ges               

samma värde som den egna trosuppfattningen. Detta gäller framförallt religioner som inte utgår             

från Bibeln men tydlig separation görs även mellan de abrahamitiska systerreligionerna och mellan             

kristna församlingar. Det finns i grunden inte några andra kristna än Jehovas vittnen själva och alla                

250 Se ämnets syfte samt centralt innehåll för kurserna religionskunskap 1 och 2. Skolverket, Läroplan för religionskunskap , 2011. s. 
1, 3 & 6. 
251 Synen på vetenskap behandlas i avsnitt 3.2.2. 
252 Skolverket, Läroplan för religionskunskap , 2011. s. 3. 
253 Skolverket, Läroplan för religionskunskap , 2011. s. 1. 
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andra religioner är vilseledda tjänare av Satan och följer så kallade falska religioner . Andra              254

trosuppfattningar bör således behandlas med skepsis eftersom de är är ett verktyg Satan använder              

för att vända människor från Jehova. Falska religioner anses skadliga , meningslösa orena och             255

lögner vilket innebär att avstånd skall tas från andra religioner och människor som håller andra               

religioner, precis som avstånd bör tas från icke-troende. Jehovas vittnen för således en diskurs              256

som innebär att alla sanna kristna både bör undvika kontakt och samarbete med människor av               

annan religiös uppfattning men även ta avstånd från arbete att förstå dessa människors tro eller               

religiösa tolkning och se värdet i deras guds- eller människosyn:  257

 

Jehova betraktar falsk religion som något orent, och därför måste vi ta avstånd från all falsk religion.                 
Profeten Jesaja skrev: ”Gå ut därifrån, rör inte vid något orent!” (Jesaja 52:11; 2 Korinthierna 6:17)                
Jehova förväntar att vi ska hålla oss borta från allt som har med falsk religion att göra. [..] Vad är                    
falsk religion? Det är alla religioner som lär ut något som inte stämmer med Bibeln.  258

 

Skolans pluralistiska ställningstagande att alla religiösa uppfattningar kan vara subjektivt sanna för            

den enskilde troende anses i denna mening vara en falsk föreställning som bör motverkas samt att                

andra religioner bör ifrågasättas och mötas med sanningen. Jehovas vittnen anser i linje med              259

detta att missionen jämte andra religioner är för deras egen vinning och det är en individs rättighet                 

att byta religion till den sanna tron. Samtidigt är de tydliga med att alla människor bör                260

respekteras oavsett religiös uppfattning. Jehovas vittnen uppmuntrar eleven att träna inför detta            261

möte, lära sig identifiera falska läror och förbereda svar i diskussioner kring dessa. Se exempelvis               262

övningarna ur Tillbedjan som Gud godkänner: “Om någon säger: Det finns något gott i alla               

religioner. Kanske du kan svara: Det är sant att det finns uppriktiga personer i alla religioner. Men                 

jag tror att det bara finns en religion som Gud godkänner eftersom …” Det finns således en                 

kluvenhet i diskursen som Jehovas vittnen ger där alla andra religioner simultant skall respekteras              

och samtidigt ifrågasättas och framhävas vara villfarelser. 

254 Vad säger Bibeln?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 4 (2016): s. 16, Svar på bibelfrågor, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 8 
(2014): s. 16 & JW.ORG Källa 30. 
255 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vad lär Bibeln?, New York, 2017. s. 154-163, Watch Tower Bible and 
Tract Society of Pennsylvania, Du kan vara Guds vän, New York, 2000. s. 18-19, Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, Goda nyheter från Bibeln !, New York, 2012. s. 20-21 & 26-27, Svar på bibelfrågor, Vakttornet (Allmänna upplagan) 
nr. 12 (2015): s. 16, Är all religion bra?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 8 (2009): s. 3-4, JW.ORG Källa 29 & 56 & 
TV.JW.ORG Källa 16. 
256 Se Dåligt umgänge i avsnitt 3.1.2. 
257 Interreligiöst samarbete – Är det Guds sätt?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 3 (2014): s. 10-11. 
258 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Vad lär Bibeln?, New York, 2017. s. 160. 
259 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Hemligheten med ett lyckligt familjeliv , New York, 2012. s. 94, Varför 
granska sin kyrka?, Vakttornet (Allmänna upplagan)  nr. 7 (2013): s. 3-7. 
260 JW.ORG Källa 36-37. För ytterligare information om missionsverksamhetens vikt och syfte se avsnitt 3.1.4. 
261 JW.ORG Källa 38. 
262 Se exempelvis studiehjälpsövningarna Tillbedjan som Gud godkänner och Ta ställning för den sanna tillbedjan. JW.ORG Källa 
42. 
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4. Diskussion 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras de observerade diskurser som presenterats i            

resultatavsnittet vidare. Diskussionsområden som lyfts fram är tematiskt indelade efter diskursernas           

innehåll, något som tydliggörs i avsnittsrubrikerna där de två diskurser som står i konflikt              

presenteras. Avsnittets huvudrubriker refererar till de frågeställningar som ska besvaras och visar i             

och med detta även huruvida innehållet primärt behandlar innehållet i gymnasieskolans läroplan            

eller dess kursplaner. 

 

4.1 Frågan om kausalitet och påverkan 

Det första området som bör diskuteras är frågan om påverkan av eleven och huruvida det brukade                

materialet inom Jehovas vittnen faktiskt förändrar attityden hos eleven. Grundläggande bör det            

konstateras att en elev ur Jehovas vittnen inte nödvändigtvis håller samma värderingar eller             

trosuppfattningar som de som presenterats med i trossamfundets material, eleverna har troligtvis            

inte läst alla texter och internaliserat dess läror universellt utan har istället med stor sannolikhet               

format en egen åsikt baserad utifrån dessa och andra erfarenheter. En lärare kan inte och bör inte                 

utgå från att en elev tror något enbart för att dennes trossamfund håller en sådan åsikt och således                  

bör inte heller informationen i detta arbete eller Jehovas vittnens utbildningsmaterial projiceras på             

eleven och tolkas som dennes egna. Det existerar inte ett kausalt samband mellan element ur               

utbildningsmaterialet och elevens egna gestaltade värderingar, däremot finns det sannolikt en           

korrelation mellan dessa. 

 

Eleven som är en del av Jehovas vittnen befinner sig i en organisation som är utformad kring djupt                  

rotade maktstrukturer och som lägger stort fokus på att behålla homogenitet och kontroll över sina               

medlemmar, både vad gäller trosläror men även attityder och praktiska livsval. Jehovas vittnen             263

gör ansträngningar för att nya medlemmar, om möjligt från mycket tidig ålder, tillägnar sig den               

läran och dess tillhörande trosföreställningar, något som förespråkas både av antalet timmar som             

församlingsmedlemmar spenderar i att utbilda sig i tron och även i materialets innehåll. Vikten av               

263 Se avsnitt 1.5.2 kring organisationens hierarkiska form, 1.6.2 kring socialpsykologiska maktstrukturer samt 3.1.1 & 3.1.2 kring 
insyn i och kontroll av församlingsmedlemmens liv. 
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lydnad mot Jehova, församling och föräldrar är ett centralt tema i Jehovas vittnens material och               264

trossamfundet eftersträvar ett tillstånd där eleven väljer att förbli lojal mot trossamfundet i             

anvisningar och rekommendationer. Eleven bör i linje med dessa minimera sitt umgänge utanför             

församlingen, avstå från många aktiviteter och intressen, känslomässigt relationsbyggande med          

någon partner utanför trossamfundet och undvika ett aktivt samhällsdeltagande. Elevens          265

grundläggande sociala sammanhang där denne skapar sina värderingar och lär sig om kulturella och              

naturvetenskapliga sakförhållanden blir som en konsekvens av detta begränsad till att primärt            

omfatta församlingen. Detta innebär ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande att församlingens            

värderingar och information med stor sannolikhet kommer att influera eleven och grundlägga            

dennes förutsättningar att ta till sig andra idéer.  266

 

Som Cronn-Mills noterat i sin forskning så underbygger Jehovas vittnen normativa diskurser och             267

tenderar att skapa en polariserad bild av rätt och fel. Detta är något som återspeglas i Jehovas                 

vittnens material kring uppfattade värdekonflikter med omvärlden vad gäller umgänge och           

aktiviteter. Elevens val att leka med en leksak, lyssna på musik, spela ett spel eller följa                

klasskamraterna för att se en film blir ett val mellan något som behagar Jehova eller något som                 

behagar Satan, ett val mellan att göra Jehova ledsen eller göra honom glad, något som Gud hatar                 

att man använder eller älskar att man avstår från. Valet av vänner i skolan blir på liknande sätt en                   268

fråga om att välja mellan en bra och äkta vän som delar dina kristna värderingar eller dåligt och                  

skadligt umgänge som inte gör det, att välja rätt vänner eller att välja fel vänner, att stå fast i tron                    

med de som följer Jehova eller riskera att bli vilseledd av de som inte gör det.   269

 

I dessa exempel kan det även argumenteras att eleven inte presenteras med något egentligt val               

eftersom ett av alternativen är fel val, oavsett om det observeras som ett etiskt eller logiskt dilemma                 

blir slutsatsen densamma för eleven som erforderligt måste välja rätt val. Eleven kan, som Liedgren               

lyfter fram, inte heller välja att ifrågasätta trosläran för att komma ur belägenheten att endast ha två                 

val. Det är här även relevant att lyfta elevens prekära situation vad gäller konsekvenser för               270

264 Se vidare diskussion kring lydnad och löften i avsnitt 3.1.1. 
265 Se avsnitt 3.1.1 & 3.1.2 kring oönskat umgänge och aktiviteter, avsnitt 3.1.3 kring sexuell omoral samt avsnitt 3.1.5 & 3.2.1 kring 
avståndsstagandet från samhället. 
266 Se Socialkulturell teori  i avsnitt 2.1. 
267 Se diskussion kring språkliga diskurser i avsnitt 1.6.2. 
268 Se Exponering till skadliga aktiviteter  i avsnitt 3.1.2. 
269 Se Dåligt umgänge i skolan i avsnitt 3.1.2. 
270 Se diskussion kring auktoritetstro i avsnitt 1.6.2. 
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avvikande från trosläran. Inom Jehovas vittnen bemöts oliktänkande eller brott mot församlingens            

anvisningar ofta med påföljder (kallat kärleksfull tuktan eller tillrättavisning ). Beroende på typ av             

brott från trosläran kan påföljden innebära allt från ett samtal med föräldrar, uteslutning ur              

församling och familj utav en äldste inom församlingen, till uteslutning ur Paradiset av Jehova              

själv. Eleven riskerar alltså även negativa konsekvenser av att göra fel val, vilket även minskar               271

elevens autonomi, potential att skapa en egen uppfattning och möjlighet att göra val oberoende av               

trossamfundet. 

 

Allt detta pekar grundläggande till slutsatsen att trossamfundet och dess utbildande material, om             

eleven tagit del av det, sannolikt påverkar dennes förutsättningar att självständigt resonera kring             

och hantera de situationer och teman där det existerar olika diskurser mellan trossamfund och skola. 

 

4.2 Vilka diskurser för Jehovas vittnen kring gymnasieskolans läroplan och 

hur skiljer sig dessa från skolans diskurser? 

4.2.1 Samhällsintegrering - Samhällssegregering 

Ett av gymnasieskolans övergripande syften är att hjälpa elever att bli aktiva medlemmar av yrkes-               

och samhällsliv och genom detta fostra demokratiska medborgare. I skolan ska elever få möjlighet              

att träna både sin förmåga att tänka och resonera självständigt men även att kommunicera och               

samarbeta med andra elever. Skolan ska även vara yrkesförberedande och vägleda elever i sina val               

till arbete eller vidareutbildning. Allt detta underbygger en diskurs om att elever ska             272

samhällsintegreras för att kunna ta del av det svenska demokratiska samhället. Jehovas vittnen för i               

kontrast till detta, i enlighet med resultat i tidigare forskning, en tydligt samhällssegregerande             273

diskurs där eleven uppmanas att inte ta del av samhällsystemet, bygga djupare relationer endast              

med de som delar tron och vara varlig i umgänget med människor utanför trossamfundet. Samhället               

är enligt Jehovas vittnen kontrollerat av Satan och presenteras som skadligt, korrupt och andligt              

nedbrytande, trossamfundet underbygger även en tro på att samhället snart kommer gå under i              

Harmageddon vilket gör det omotiverat för eleven att delta i samhället eller medverka i dess               

utveckling. Jehovas vittnen för en parallell diskurs kring det positiva, givande och andligt             

271 Se avsnitt 1.5.2 & 3.1.1 kring konsekvenser av illojalitet och uteslutning ur församlingen samt avsnitt 3.1.5 kring sexuell omoral. 
272 Se avsnitt 3.1.2 kring kommunikation och interaktion, avsnitt 3.1.3 kring vidarutbildning & avsnitt 3.2.1 kring 
samhällsintegrering. 
273 Se diskussion kring språkliga diskurser i avsnitt 1.6.2. 
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stärkande vinningar som medföljer valet att bygga sina relationer inom församlingen, arbeta inom             

trossamfundet, att ge sin tid och sina materiella tillgångar till sin församling och att söka en utökad                 

tjänst som missionär.  

 

Denna värdekonflikt blir framförallt tydliggjord i skillnaderna mellan skola och trossamfund vad            

gäller förespråkat statsskick och formandet av eleven att tillhöra den önskade samhällsformen,            

skolan förespråkar demokrati och och Jehovas vittnens förespråkar ett teokratist styre. Jehovas            274

vittnen för en diskurs som uppmanar eleven att lyda och tjäna Jehova och organisationen, tillåta               

insyn i privatliv och foga sig efter trossamfundets bestämmelser och normer. Eleven uppmanas att              

bli Jehovas slav och hänge sig åt dennes vilja såsom den tolkats fram av trossamfundet och lär sig                  

att inte kritisera eller ifrågasätta organisationen. Rent praktiskt ska eleven inte delta i demokratiska              

processer, inte involvera sig i politik och inte bygga en identitet i relation till någon stat, nation                 

annan organisation. Skolan för i kontrast till detta en diskurs som uppmanar eleven att göra               

självständiga val, utveckla ett kritiskt tankesätt även mot auktoriteter och aktivt delta i             

samhällslivet, demokratiska processer, politik och samhällets utveckling. Detta kan även tolkas som            

en splittring mellan en kollektivistisk diskurs och en individualistisk diskurs där Jehovas vittnen             

förespråkar ett liv där trossamfundets behov bör prioriteras över individens och skolan förespråkar             

ett liv där individens behov bör prioriteras över trossamfundets. Trossamfundet och skolan            

förespråkar således olika samhällsstyren och olika sätt att förhålla sig jämte dessa, något som              

grundläggande problematiserar arbetet att uppnå gymnasieskolans mål att motivera elever att delta i             

det svenska samhället. För läraren blir det helt enkelt sannolikt svårare att ingjuta demokratiska              

värderingar i någon som lärt sig att demokrati är ett icke önskvärt och icke-funktionellt              

samhällsskick och svårare att engagera elever i samhällets yrkes- och samhällsliv om dessa lärt sig               

att samhället snart kommer gå under. 

　 

Ett ytterligare relaterat konfliktområde är mellan diskurserna är vidareutbildning efter avslutad           

sekundärutbildning. Ett av skolans mål är att bidra med underlag för elevernas val av utbildning               

och yrke, informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och              

yrkesverksamhet. Jehovas vittnen uttrycker dock explicit att skolans inställning till vidareutbildning           

utöver gymnasial nivå och karriär ute i det profana samhället är ifrågasättbar eller direkt felaktig               

eftersom den leder till andligt nedbrytande, vänder eleven bort från församlingen och förnekar             

274 Se Samhällsdeltagande som oändamålsenligt i avsnitt 3.2.1. 
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eleven ett liv där denne mer helhjärtat kan tjäna Jehova. Detta blir även ett praktiskt problem                275

eftersom läraren har anvisningar att motverka faktorer som begränsar elevens valmöjlighet. Läraren            

bör i enlighet med Skolverkets riktlinjer lyfta och bekämpa möjliga begränsande faktorer såsom             

föreställningar kring könsroller eller kultur, om dessa hindrar det självständiga valet av yrke eller              

vidareutbildning för eleven. Men religiösa faktorer omnämns inte som en sådan typ av restriktiv              

faktor och därmed finns det inte riktlinjer på vad läraren bör göra i de fall där församlingen                 

obstruerar elevens val. Om en elev förmedlar tankar på att hon vill bli exempelvis läkare eller                

veterinär till sin lärare men samtidigt avråds från detta val av sin församling och istället               276

uppmanas att fokusera sin energi på att bli en god hemmafru, ska läraren försöka motverka detta                277

till synes restriktiva och patriarkala yrkande av församlingen? Eftersom valet kan tolkas vara             

religiöst motiverat så är det svårt för läraren att bedöma vad hen bör göra. 

 

Detta är sammanfattningsvis ett otydligt och svårhanterligt område där Skolverket inte har            

tydliggjort gränser för eller riktlinjer kring de diskurser och attityder som underminerar skolans             

ansträngningar att skapa elever som är demokratiska, aktivt deltagande i samhället och som             

obehindrat söker sig till den yrkesroll de själva önskar. Ansträngningar bör göras framförallt av              

Skolverket för att tydliggöra skolväsendets ställning till dessa frågor och hur de bör hanteras. 

4.2.2 Konfessionsfri utbildning - Universell mission 

Ett annat område där värdekonflikter kring skolans läroplan kan uppstå är kring skolans             

konfessionsfria karaktär. Det saknas i dagens läroplan och skollag tillräckligt tydliga riktlinjer för             

vad som anses bryta mot den konfessionsfria skolan, något som skapat frågetecken kring             

exempelvis skolpastorer eller bönerum på gymnasieskolor och framförallt i frågan kring religiösa            

yttringar i och runt klassrummet. För läraren som har en elev med bakgrund i Jehovas vittnen                

uppkommer i och med detta en problematik kring den för trossamfundet centrala            

missionsverksamheten, Jehovas vittnen för nämligen en diskurs som uppmuntrar universell          

missionsverksamhet, det vill säga mission som bör fortgå i alla situationer och skolan för en diskurs                

för konfessionsfri undervisning , det vill säga en undervisning fri från religiösa inslag. Jehovas             

vittnens material kring missionen sätter inga tydliga gränser för när det kan vara olämpligt att               

275 Se Skillnaden mellan en nödvändig och icke-nödvändig utbildning  i avsnitt 3.1.3. 
276 Se Skillnaden mellan en nödvändig och icke-nödvändig utbildning  i avsnitt 3.1.3 och Samhällsdeltagande som oändamålsenligt i 
avsnitt 3.2.1. 
277 För information kring kvinnors möjligheter till karriär inom trossamfundet se avsnitt 1.5.2. 
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missionera utan lyfter fram förkunnandet och försvaret av tron som något positivt och uppmuntrat i               

alla lägen.   278

 

Skolan, som utgör en stor del av elevens kontakt med det profana samhället, blir i trossamfundets                

material en återkommande kontext för mission med flera exempel som framställer klasskamrater            

som potentiella konvertiter. I de exempel där en elevs tro diskuteras eller ifrågasätts av en lärare                

eller klasskamrat förväntas även eleven stå fast vid, försvara och förklara sin tro oavsett om detta                

sker i eller utanför klassrummet. Diskursen kan i och med detta innehåll anses uppmuntra elever att                

förkunna om tron i skolan, i klassrummet och under lektionen. Diskursen nämner även inte att den                

svenska gymnasieskolan är konfessionsfri vilket kan leda till att eleven ovetande gör vad som kan               

uppfattas av läraren som övertramp mot skolans regler. Eftersom Skolverket inte har gett läraren              

tydliga riktlinjer för var linjen går mellan religiösa inslag inom och utanför undervisningen kan              

även läraren ha svårigheter i att veta när denne gör övertramp mot elevens rättighet att fritt ge                 

uttryck för sin religiösa uppfattning. Är det godtagbart att elev förkunnar om Jehovas läror i               

klassrummet på rasten? Under en gruppdiskussion i samhällskunskapen? Som en del av en muntlig              

presentation för klassen i naturkunskapen? För läraren kan det vara svårt att bedöma situationer              

som dessa. Problem och osäkerhet kan således uppkomma i undervisningen eftersom otydliga            

riktlinjer presenteras både av Skolverket och den styrande kretsen i frågan, ingen av dessa har               

tydliggjort i vilka lägen det inte är godtagbart för eleven att förkunna. Eftersom praktiska problem               

kan uppstå kring området är det i Skolverkets intresse att diskutera och förtydliga sina riktlinjer               

kring konfessionsfri utbildning. 

4.2.3 Sexuell liberalism - Kristen sexualmoral 

Ett ytterligare område där Jehovas vittnen och skolan för olika diskurser är kring elevens sexuella               

hälsa. Skollagen och läroplanen för gymnasieskolan grundlägger en liberal diskurs där eleven har             

tillgång till och möjlighet att diskutera frågor kring sex och samlevnad med lärare och elevhälsans               

resurser. Diskurs underbygger uppfattningen att alla elever är fria att själv välja sin sexuell              

preferens, identitet och läggning samt att dessa val är likvärdiga och normala. Jehovas vittnen lyfter               

i kontrast till detta fram en religiös konservativ diskurs där eleven bör välja att diskutera frågor                

kring sex och samlevnad inom familj och församling, bör avstå från utomäktenskapliga sexuella             

handlingar samt att endast en heterosexuell läggning tillåter sådana. Dessa diskurser befinner sig på              

278 Se Vikten av att gå i tjänsten  och Missionsverksamhet i skolan i avsnitt 3.1.4. 
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flera punkter i direkt konflikt med varandra eftersom båda diskurser eftersträvar att normalisera två              

väldigt olika syner på sexualitet, exempelvis framställer Jehovas vittnen i kontrast till skolans             

diskurs homosexualitet som något onaturligt , onani och utomäktenskapliga sexakter som          

nedsmutsande och relationer utanför trossamfundet som mindervärdiga . Denna värdekonflikt lyfts          

även explicit av trossamfundet som i sitt material uttrycker att skolan lär ut en felaktig syn på sex                  

och samlevnad.   279

 

Framförallt i diskussionen kring homosexualitet blir konflikten mellan diskurser påtaglig. Jehovas           

vittnen understryker att Jehova älskar alla oavsett läggning och att sanna kristna inte är homofoba               

och bör respektera homosexuella men säger samtidigt är homosexualitet kan vara möjlig hormonell             

förvirring, att läggningen är onaturlig och att homosexualitet är något man kan lägga ifrån sig.               

Diskursen presenterar homosexualitet som något accepterat av trossamfundet men fastslår samtidigt           

att homosexuella handlingar är omoraliska och förbjudna. Även om trossamfundet tolkar flera            

andra sexuellt laddade handlingar som omoraliska så särskiljs dock homosexualitet i diskursen            

eftersom denna berör mer än bara handlingar. Exempelvis tolkas utomäktenskapligt samlag av            

trossamfundet vara vara skadligt, nedsmutsande och syndigt men homosexuella par får till skillnad             

från heterosexuella par inte gifta sig vilket innebär att dessa aldrig får ge sexuella uttryck för sin                 

kärlek utan att dessa är otukt. Mycket ur den religiöst konservativa diskursen som förs kring               

homosexualitet kan även uppfattas som direkt kränkande. Om en homosexuell elev får höra att              

dennes känslor är “onormala”, att denne inte kan ingå i ett “riktigt” förhållande eller äktenskap, att                

dennes attraktion till personer av samma kön är hormonell förvirring eller ett resultat av grupptryck               

kan vara djupt sårande. Sker detta inom en skolkontext så hamnar det i direkt konflikt med skolans                 

riktlinjer och arbete mot diskriminering baserat på sexuell läggning. Alla elever får hålla vilken              

personlig åsikt de vill kring sexualitet men i linje med skolans arbete att normalisera alla läggningar                

och underbygga acceptans för andras val av sexualitet så bör lärare och rektorer vara              

uppmärksamma på att Jehovas vittnens diskurs kring bi- och homosexualitet är direkt            

konflikterande med skolans och kan utgöra grunden för diskriminerande utlåtanden mellan elever,            

framförallt i de fall där en elev anser att det är dennes plikt att upplysa sina kamrater kring vad som                    

är “rätt” och “fel” kring sexualitet.  280

279 Se Attityder kring icke-normativ sexualitet  i avsnitt 3.1.5. 
280 För information kring uppmuntran att förkunna Jehovas vilja se Missionsverksamhet i skolan i avsnitt 3.1.4 och vidare diskussion 
av ämnet i avsnitt 4.2.2. 
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Ett praktiskt problem kan även uppstå kring elevens tillgång till elevhälsan, som enligt läroplanen              

skall finnas obehindrat till hands som resurs för den elev som vill diskutera frågor kring sexuell                

identitet, begär eller rättigheter. Jehovas vittnen ser med skepsis på den sekulära världen och dess               

moral vilket underbygger en önskan att eleven ska delge information med föräldrar och församling              

och få vägledning av dem i frågor som berör tron, inte gå till utomstående för att få hjälp och råd.                    281

Diskursen kan således underbygga hinder för eleven i sitt val att exempelvis gå till skolpsykologen               

för att prata om sin homosexuella identitet och begär eller skolsystern för att få råd i hur de ska                   

skydda sig mot sexuellt överförda infektioner på sin dejt, ämnen som kan vara svåra att prata om                 

med föräldrar eller församling framförallt i och med att dessa handlingar anses omoraliska.  

 

Det är sammanfattningsvis, framförallt för rektorn som är ytterst ansvarig att eleverna har fri              

tillgång till elevhälsan, av intresse att förstå och i beslut ta hänsyn till denna maktstruktur som                

existerar inom Jehovas vittnen och att eleverna aktivt avråds från att uppsöka elevvården i vissa               

avseenden. Det är även viktigt för läraren att vara uppmärksam på att trossamfundets diskurs kring               

sexuell hälsa innehåller argumentationer och termer som, om dessa lyfts, kan uppfattas som             

diskriminerande, framförall för bi- och homosexuella elever. 

 

4.3 Vilka diskurser för Jehovas vittnen kring gymnasieskolans kursplaner och 

hur skiljer sig dessa från skolans diskurser? 

4.3.1 Vetenskapligt grundad världsåskådning - Religiös världsåskådning 

Jehovas vittnen för kring naturvetenskapliga ämnen en religiös diskurs, där Bibeln är grunden för              

individens världsåskådning och skolan för en vetenskapligt grundad världsåskådning där          

vetenskapliga processer är grunden för hur världen fungerar. Diskursen kring vetenskap är överlag             

tvehövdad i och med att den förespråkar vetenskap och nyttjar vetenskapliga processer när dessa              

anses ge trovärdighet till den bibliskt grundade verklighetsuppfattningen. Samtidigt ifrågasätts          

vetenskap i diskursen och den avvisar användandet av vetenskapliga processer när dessa motsäger             

trosläran. Ansträngningar görs exempelvis av Jehovas vittnen för att lyfta fram Bibeln som             

fullkomligt vetenskaplig och sammankoppla den med vetenskapliga utlåtanden och resultat ur           

forskningsvärlden men samtidigt presenteras Bibeln som ståendes över naturlagar, vetenskaplig          

281 Se avsnitt 3.1.1 & 3.1.2 kring lojalitet mot församlingen & 3.1.5 kring önskad hantering av frågor om sexuell hälsa. 
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jämförelse och vetenskaplig kritik. Vetenskap framställs även av trossamfundet som ett vådligt            282

företag som kan leda till negativa konsekvenser såsom andlig urvattning, falsk vägledning och             

bristfällig eller felaktig information om den egentliga sanningen.  

 

Diskursen underbygger att vetenskapen i slutändan är underställd trosuppfattningarna och att           

vetenskap är endast användbart och godtagbart i de fall där den sammanfaller med troslärorna. I de                

fall där tron står utanför vetenskapliga processer, exempelvis i den faktiska existensen av änglar              

och demoner eller mirakel såsom att solen slutar röra sig på himlen, människor återvänder från de                

döda eller att åsnor talar, måste eleven helt enkelt lära sig bortse från vetenskap och hålla Bibeln                 

som sakrosankt och den yttersta auktoriteten om sanningsanspråk. Denna diskurs står i konflikt             

med skolans vetenskapliga världsåskådning som förs inom både naturkunskapen och historia           

eftersom dessa ämnen har en vetenskapliga utgångspunkt och arbetar att underbygga förtroende i             

vetenskapliga processer såsom källkritik eller hypotesprövning som kritisk granskning av          

ovetenskapliga påståenden. Detta innebär en möjlig värdekonflikt i klassrummet, läraren måste           

nämligen respektera elevens trosföreställningar men skall samtidigt i enlighet med både kurs- och             

läroplan pröva dessa trosföreställningar eftersom eleven skall lära sig granska, pröva och kritisera             

sanningsanspråk oavsett varifrån dessa härstammar. Det är även möjligt att det är detta underbygger              

bilden av läraren som opponent till sanningen, såsom denne framställs av trossamfundet i de              

områden där trossamfundets och skolans förda diskurser står i konflikt. 

 

En ytterligare aspekt av Jehovas vittnens diskurs kring vetenskapliga områden är nyttjandet av             

termer med kunskaps- eller vetenskapsteoretisk anknytning, exempelvis bevis eller fakta och hur            

dessa termer nyttjas för att belägga Bibelns mirakel och dra slutsatser om historiska och              

naturvetenskapliga skeenden. Den typ av bevisföring som Jehovas vittnen presenterar i sitt            283

material står i konflikt med den vetenskapliga utgångspunkt som skolans undervisning skall            

grundläggas i, två områden där denna problematik uppstår kommer diskuteras djupare, de kring             

evolutionsläran inom naturkunskapsämnet och källkritiska principer inom historieämnet.  284

282 Se avsnitt 3.2.2. 
283 Se avsnitt 3.2.2 & 3.2.3. 
284 Se avsnitt 4.3.2 & 4.3.3. 
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4.3.2 Evolutionsbiologi - Skapelselära 

Ett område där den vetenskapliga och religiösa världsuppfattningen står i konflikt är runt frågan om               

livets uppkomst, där skolan för en diskurs med utgångspunkt ur evolutionsbiologi och Jehovas             

vittnen för en diskurs som utgår från biblisk skapelselära. Jehovas vittnen för kring området både               

en diskurs kring vetenskapligheten och logiken i skapelseläran och simultant en diskurs kring             

evolutionslärans brister och skadliga effekter. Denna värdekonflikt uttrycks explicit av Jehovas           

vittnen som beskriver det som ett val eleven måste göra mellan att tro på den sanna och korrekta                  

skapelseläran eller den falska och felaktiga evolutionsläran. Detta uppenbaras även i språket som             285

nyttjas av Jehovas vittnen, exempelvis blir vetenskapsmannen som avfärdar Guds hand i skapelsen             

dogmatisk, tappar sin vetenskapliga integritet , underminerar i och med sin tro på slumpmässiga             

processer sin intelligens och förlitar sig på bräcklig och dåligt underbyggd tro snarare än              

vetenskap. Personen som tror på skapelsen blir i kontrast vetenskaplig, logisk, moralisk och baserar sin               

uppfattning på bevis och fakta.  286

 

Jehovas vittnens diskurs ger en något missvisande bild av evolutionsbiologi vilket kan underminera             

elevens möjlighet att ta tillvara på delar av ämnesinnehållet. Den vetenskapliga forskarvärlden            

presenteras exempelvis som osäker och splittrad över evolutionsteorin, något som anges explicit            

vara en av två anledningar varför eleven bör ifrågasätta evolutionsläran, detta kan dock tolkas som               

en något överdimensionerad bild av den i realiteten marginella splittringen. Bevisen för            

evolutionsläran presenteras av Jehovas vittnen som överlag verkningslös, bristfälliga eller helt           

felaktiga. Detta är argument och påståenden som troligtvis skulle ifrågasättas av de flesta forskare              

inom området, framförallt i Sverige där gymnasieskolans läroplan och innehåll är grundlagd i             

teorins prevalens som hypotes över livets utveckling. Utöver detta så lyfter trossamfundet fram en              

bild av evolutionsteorin som fullkomligt byggt på slump. Teorins förklaring kring utvecklingen av             

en mindre komplex varelse till en mer komplex konstateras vara lika osannolik som att sanden på                

en strand av en slump skulle förvandlas till flaskor eller att en exploderande bläckpatron skulle               

skriva ett fullkomligt lexikon på en vägg. Att Jehovas vittnen i sin diskurs bortser från de                287

systematiska aspekterna av evolutionsläran exempelvis dess urvalsmekanismer ger således en          

missvisande bild av teorin, vilket kan leda till att eleven har svårt att ta till sig kursinnehållet.  

285 Se Vetenskapens brister och felaktigheter i avsnitt 3.2.2. 
286 Se Vetenskapens brister och felaktigheter i avsnitt 3.2.2. 
287 Se Vetenskapens brister och felaktigheter i avsnitt 3.2.2. 
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Jehovas vittnens diskurs kring evolutionsläran innehåller även flera slutledningsformer som står i            

konflikt med skolundervisningen. Naturkunskapsläraren skall i enlighet med kursplan och          

Skolverkets anvisningar lära elever identifiera och ifrågasätta bristfälliga resonemang i          

vetenskapliga frågor, en problematik som återkommer flera gånger i mötet av diskurserna kring             288

evolutionsläran. Exempelvis på sådana logiska argumentationsfel är de två ovannämnda liknelserna           

med evolution som omöjlig slumpmässighet (Halmgubbe-argument) eller konstaterandet att         

evolutionsteorin inte är generellt accepterad baserat på uttalanden av ett fåtal vetenskapsmän            

(Anekdotisk bevisföring). Andra exempel med bristande resonemang är att organismer framställs           

som för avancerade för att ha kunnat utvecklas (Personlig misstro), tro på evolutionsläran innebär              

ett dystert och syfteslöst liv (Spela på känslor), eller existensen av demoner som faktisk eftersom               

det står i Bibeln (Orimlig auktoritetstilltro). Alla dessa är argumentationsformer som läraren har             

anvisningar att bemöta om de dyker upp i diskussioner kring vetenskapliga frågor. 

 

Sammanfattat bäddar de motsättande diskurserna för praktiska svårigheter i undervisningen          

eftersom eleven igenom trossamfundets ställningstagande mot evolutionslära försätts i en situation           

där denne fodras att både bemöta naturkunskapsläraren i frågan om evolution och försvara sin tro               

men även aktivt bortse från den bevisföring kring evolutionsläran som inte sammanfaller med             

skapelsetron. Eleven uppmuntras även att nyttja färdiga argumentationsformer och exempel som           

naturkunskapsläraren i sin yrkesroll bör bemöta. Om läraren presenterar vetenskap och evolution            

tillräckligt väl så att eleven själv drar slutsatser att evolutionsläran sund eller sannolik så anser               

trossamfundet att läraren har förlett eleven och skadat dennes andlighet och relation med             

församlingen och Jehova. Det är således av intresse för läraren att vara medveten om Jehovas               

vittnens diskurs kring evolutionsläran och de maktstrukturer inom trossamfundet som försvaret av            

skapelseläran grundläggs på.  

288 För information kring argumentationsfel och skolans riktlinjer se; Skolverket, Bristande resonemang, 2014.  
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/amnesovergripande/tvarvetenskaplig/bristande-resonemang 
(hämtad 2018-03-13) 
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4.3.3 Historievetenskap - Biblisk historia  

 
Ett annat område där diskurserna differerar och underminerar varandra är kring historieämnet där             

skolan för en diskurs med utgångspunkt ur historievetenskapliga metoder och Jehovas vittnen för             

en diskurs som utgår från den bibliska historien som historisk fakta. Dessa diskurser presenteras i               

trossamfundets diskurs inte stå i konflikt med varandra och eftersom inga historiekurser i gymnasiet              

syftar till att granska biblisk historia kommer diskurserna inte i en direkt konflikt, däremot ger de                

en konflikterande syn på hur historia bör förstås och granskas. 

 

Bibeln framställs i Jehovas vittnens diskurs som fullkomligt historiskt autentisk och många av dess              

berättelser sammanförs med etablerad vetenskaplig forskning såsom exempelvis modern arkeologi          

och utombibliska historiska källor. På detta sätt underbygger trossamfundets diskurs den med            289

skolan gemensamma synen på hur historiska skeenden kan förstås genom att tolka källmaterial.             

Diskursen för dock i samma material en parallell diskurs med syftet att etablera bibliska berättelser               

som historiskt autentiska, i dessa fall bryter Jehovas vittnen och skolans diskurser från varandra              

eftersom källkritiska principer och metoder blir försummade och det kritiska förhållningssättet           

ogiltigförklaras till fördel för religiösa trosläror och Guds auktoritet. Diskursen underbyggs även i             

likhet med diskurser inom naturkunskapsämnet igenom det nyttjade språket där de bibliska            

berättelsernas trovärdighet framhävs genom ett övertygande och vetenskapligt språkbruk. Mirakel          

beskrivs vara utan tvivel, trovärdiga, pålitliga , sanna och är underbyggda av tillräckliga, tydliga,             

säkra , tillförlitliga och övertygande bevis, kanske de bästa beviset man kan få. På detta sätt               290

beläggs med tydliga bevis exempelvis, utan utombibliska källor, att aposteln Paulus vara författare             

till flera brev ur Bibeln eftersom han kunde utföra mirakel såsom att återuppväcka folk från de                

döda. Denna typ av språklig bevisföring står i konflikt med den vetenskapliga utgångspunkt som              

skolans undervisning skall utgå från. En praktisk konsekvens av dessa motsättningar är att             

289 Se Bibelns historievetenskapliga värde  i avsnitt 3.2.3. 
290 Se Bibelberättelser som faktisk historia  i avsnitt 3.2.3. 
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historieläraren grundläggande undervisar eleven i ett tankesätt och delger metoder som kan            

underminera elevens trosföreställningar. 

 

Jehovas vittnen lär eleven att berättelser som syndafloden eller Adam och Eva inte behöver källor               

eller kvarlämningar som går att granska med de källkritiska principerna för att säkerställas deras              

historicitet. Att Bibeln beskriver dem innebär att de är bevisad historisk fakta. Historieläraren lär i               

kontrast eleven att händelsers historicitet inte kan beläggas om det inte finns understödjande             

bevisföring genom trovärdiga kvarlämningar eller källor. Guds vittnesmål går inte att verifiera som             

källa med några källkritiska kriterier vilket innebär att eleven har anledning ifrågasätta källans             

trovärdighet och även slutsatsen att syndafloden är historisk fakta. Ingen källa kan antas stå utanför               

vetenskaplig granskning om denna används som en källa för att fastställa berättelsers historicitet,             

Bibeln är inget undantag. I detta fall har indirekt läraren uppmanat eleven att ifrågasätta Guds ord.                

Samma konflikt sker i behandlandet av flera för trosläran viktiga historiska skeenden som             

syndafallet, uttåget ur Egypten, Babels torn eller Jesu mirakel och återuppståndelse. Lyckas läraren             

att införliva ett källkritiskt förhållningssätt i eleven kommer som en konsekvens elevens möjlighet             

att ta tillvara på Jehovas vittnens läror att undermineras vilket skapar ett motsatsförhållande mellan              

skolan och trossamfundet på samma sätt som det redan existerar ett sådant kring             

naturkunskapsämnets evolutionsbiologi.  

 

Det finns sammanfattat i det gymnasiala historieämnet ingen direkt konflikt mellan Jehovas vittnen             

och skolans diskurser men läraren bör vara medveten om elevens förutsättningar kring historisk             

förståelse och på vilka sätt det historievetenskapliga förhållningssättet som presenteras av skolan            

kan underminera elevens tro och vice versa. 

4.3.4 Pluralistisk religionssyn - Monoteism 

Inom religionskunskapen återfinns ytterligare en konflikt mellan diskurser där skolan för en diskurs             

som utgår från en pluralistisk religionssyn och Jehovas vittnen utgår från en diskurs som är               

exklusivt monoteistisk. Religionsämnets syfte är att visa elever olika traditioner och tolkningar av             

religion och genom detta underbygga en utökad förståelse hos eleven för det mångkulturella och              

vad gäller religion varierande samhället. Eleven presenteras med en pluralistisk syn där flera             

religioner ges utrymme och ansträngningar görs för att ingen religion skall ställas över någon              
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annan. Utbildningen reflekterar i denna mening de demokratiska värderingarna skolan bygger på            291

eftersom det eftersträvar att sätta lika värde i alla religioners sanningsanspråk. Jehovas vittnen för i               

kontrast till detta en diskurs som gör den egna kristendomstolkningen till den enda egentliga och               

legitima religionen, i denna tolkning är således den egna religionen sann är alla andra religioner är                

falska religioner. Eleven lär sig av trossamfundet att alla andra religioner är skadliga , meningslösa,              

orena och skapade av Satan för att vilseleda människor från Jehova och den sanna läran och                

uppmuntras att inte vara i umgänge med dessa eller se meriter i deras världsåskådning. Istället               

uppmuntras eleven att ifrågasätta andras tro och lära dem förstå felaktigheterna och bristerna i deras               

religiösa uppfattning, något som presenteras vara i de oliktänkande elevernas intresse på samma             

sätt som frälsningen är i alla icke-troendes intresse.  

 

Skillnaden i diskurser kan innebära en värdekonflikt i klassrummet och ett praktiskt problem för              

läraren, detta eftersom diskursen som förs av Jehovas vittnen underminerar ett klassrumsklimat där             

flera tolkningar behandlas likvärdigt och även riskerar att leda till uttalanden som ifrågasätter             

elevers religiösa uppfattning. Att få sin religiösa trosuppfattning ifrågasatt, höra att den egna tron är               

felaktig, oren, vilseledande eller att man tjänar Satan kan uppfattas som nedsättande eller kränkande              

och bryter då mot skollagens föreskrifter kring diskriminering. Det är av intresse för läraren att vara                

medveten om och förstå trossamfundets diskurs kring andra religioner och skapa förutsättningar i             

klassrummet som förebygger möjliga värdekonflikter eller diskriminering av någon elev. 

 

4.4 Slutord 

Det finns flera punkter där den svenska gymnasieskolan och Jehovas vittnen för olika diskurser              

kring skolans kurs- och läroplansinnehåll. Områden där dessa står i konflikt är kring skolans arbete               

att samhällsintegrera elever, skolans konfessionsfria karaktär, skolans sexualundervisning,        

naturkunskapens undervisning om vetenskap och evolutionsbiologi, historians undervisning om         

historievetenskapliga principer och religionskunskapens förmedlande av pluralistisk religionssyn. 

 

Denna studie har i enlighet med sina frågeställningar visat hur Jehovas vittnen presenterar             

innehållet i skolans kurs- och läroplan samt diskuterat hur trossamfundets diskurs är avvikande från              

skolans. Arbetets syfte att utöka kunskapen kring trosuppfattningar och attityder hos de svenska             

291 Se avsnitt 3.2.4. 
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gymnasieelever som är medlemmar av Jehovas vittnen har förhoppningsvis uppfyllts i och med att              

dessa diskurser har presenterats, dock kvarstår det grundläggande problemet; att lärare och övrig             

skolpersonal idag har bristfälliga riktlinjer i hur de skall hantera värdekonflikter mellan            

trossamfund och skola.  

Detta arbetes resultat är betydelsefullt eftersom det utgör det första steget i att identifiera och lyfta                

de områden som behöver undersökas och diskuteras vidare så att Skolverket slutligt kan skapa det               

nödvändiga informationsmaterial och de riktlinjer som skolorna behöver för att korrekt kunna            

hantera elever med bakgrund i grupper såsom Jehovas vittnen. Mer forskning är dock nödvändig              

för att ge ett säkrare och mer detaljerat underlag till beslutsfattare inom skolväsendet. Jag              

rekommenderar starkt att framtida forskning sker kring alla behandlade områden där diskursen            

mellan skola och trossamfund ligger i konflikt, framförallt i de fall där trossamfundet explicit              

uttrycker att skolan ger falsk, felaktig eller missvisande information till elever såsom kring skolans              

förespråkande av demokrati, skolans uppmuntrande av vidareutbildning, skolans        

sexualundervisning och skolans undervisning om evolutionsbiologi. 
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JW.ORG Källa 12: Jehovas vittnen, Daniel lyder Jehova, 2017. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/barn/tecknade-serier/daniel-lyder-jehova/ (Hämtad 
2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 13: Jehovas vittnen, Ta ställning för den sanna tillbedjan (Del 2), 2017. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/bibelstudieverktyg/studiehj%C3%A4lpen/ta-st%C3%A4llning-
f%C3%B6r-sann-tillbedjan-del-2/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 14: Jehovas vittnen, Vad behöver jag veta om dataspel?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/veta-om-dataspel/ (Hämtad 
2018-03-12) 
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JW.ORG Källa 15: Jehovas vittnen, Säger Bibeln något om samkönade äktenskap?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/samk%C3%B6nade-%C3%A4ktenskap-vad-s
%C3%A4ger-bibeln/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 16: Jehovas vittnen, Spelar det någon roll vilken musik jag lyssnar på?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/hur-musik-kan-p%C3%A5
verka/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 17: Jehovas vittnen, Varför ska jag hjälpa andra?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/varf%C3%B6r-hj%C3%A4
lpa-andra/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 18: Jehovas vittnen, Varför är Jehovas vittnen politiskt neutrala?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/politisk-neutralitet/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 19: Jehovas vittnen, Går vetenskapen och Bibeln ihop?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/vetenskapen-och-bibeln-ihop/ (Hämtad 
2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 20: Jehovas vittnen, Är Jehovas vittnen kreationister?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/%C3%A4r-ni-kreationister/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 21: Jehovas vittnen, Finns Gud?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/finns-gud/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 22: Jehovas vittnen, Finns Djävulen verkligen?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/finns-dj%C3%A4vulen-verkligen/ (Hämtad 
2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 23: Jehovas vittnen, Finns det verkligen demoner?, 2018. 
ttps://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/finns-demoner/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 24: Jehovas vittnen, Hur ser Jehovas vittnen på vetenskap?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/syn-p%C3%A5-vetenskap/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 25: Jehovas vittnen, Skapelse eller evolution? – Del 1: Varför tro på Gud?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/skapelse-evolution-del-1/ 
(Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 26: Jehovas vittnen, Skapelse eller evolution? – Del 2: Varför ifrågasätta evolutionsläran?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/skapelse-evolution-del-2/ 
(Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 27: Jehovas vittnen, Skapelse eller evolution? – Skapelse eller evolution? – Del 3: Varför tro på 
skapelsen?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/skapelse-evolution-del-3/ 
(Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 28: Jehovas vittnen, Skapelse eller evolution? – Del 4: Hur kan jag förklara varför jag tror på 
skapelsen?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/skapelse-evolution-del-4/ 
(Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 29: Jehovas vittnen, Hur kan jag välja rätt religion?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/vilken-religion-%C3%A4r-r%C3%A4tt-och-sa
nn/ (Hämtad 2018-03-12) 
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JW.ORG Källa 30: Jehovas vittnen,Varför finns det så många olika kristna samfund?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/kristna-samfund/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 31: Jehovas vittnen, Berättar Bibeln hela sanningen om Jesus?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/publikationer/tidskrifter/wp20100401/hela-sanningen-om-jesus/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 32: Jehovas vittnen, Arbetsblad för tonåringar, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/arbetsblad/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 33: Jehovas vittnen, Säger Bibeln något om abort?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/vad-s%C3%A4ger-bibeln-abort/ (Hämtad 
2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 34: Jehovas vittnen, Mer än bara vänner? – Del 1: Vilka signaler får jag?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/mer-%C3%A4n-bara-v%C
3%A4nner-del-1/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 35: Jehovas vittnen, Ska vi göra slut? (Del 1), 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/ska-vi-g%C3%B6ra-slut-de
l-1/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 36: Jehovas vittnen, Tvingar Jehovas vittnen andra att byta religion?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/byta-religion/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 37: Jehovas vittnen, Splittrar eller stärker Jehovas vittnen familjer?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/familjer/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 38: Jehovas vittnen, Är Jehovas vittnen toleranta mot andra religioner?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/tolerans-mot-andra-religioner/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 39: Jehovas vittnen, Är jag redo att vara ihop med någon?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/redo-att-vara-ihop/ 
(Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 40: Jehovas vittnen, Var Jesus bara en god människa?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/jesus-god-m%C3%A4nniska/ (Hämtad 
2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 41: Jehovas vittnen, Har Jehovas vittnen regler för att dejta?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jv-dejting/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 42: Jehovas vittnen, Vad lär Bibeln? (Studiehjälpredor), 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/bibelstudieverktyg/studiehj%C3%A4lpen/ (Hämtad 
2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 43: Jehovas vittnen, Är det oskyldigt att flörta?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/%C3%A4r-det-oskyldigt-at
t-fl%C3%B6rta/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 44: Jehovas vittnen, Bibeln – historiskt korrekt, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/historia/bibeln-historiskt-korrekt/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 45: Jehovas vittnen, Undviker Jehovas vittnen sådana som tidigare varit medlemmar?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/avhoppare/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 46: Jehovas vittnen, Vem är ärkeängeln Mikael?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-värde/frågor/ärkeängeln-mikael/ (Hämtad 2018-03-12) 
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JW.ORG Källa 47: Jehovas vittnen, Hur kan föräldrar prata med sina barn om sex?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/f%C3%B6r%C3%A4ldrar-prata-med-barn-om-
sex/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 48: Jehovas vittnen, Vad borde jag tänka på när det gäller sport?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/t%C3%A4nka-p%C3%A5-
sport/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 49: Jehovas vittnen, Hur kan jag få mina föräldrar att lita på mig?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/f%C3%B6r%C3%A4ldrarn
a-litar-inte-p%C3%A5-mig/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 50: Jehovas vittnen, Vad gör jag om jag pressas att ha sex?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/pressen-att-ha-sex/  
(Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 51: Jehovas vittnen, Är ett kyskhetslöfte något för mig?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/kyskhetsl%C3%B6fte/  
(Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 52: Jehovas vittnen, Vad betyder det att vara helig?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/vad-betyder-det-vara-helig/  
(Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 53: Jehovas vittnen, Hur kan jag få mina föräldrar att inte lägga sig i allt?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/f%C3%B6r%C3%A4ldrar-i
nte-l%C3%A4gga-sig-i/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 54: Jehovas vittnen, Tror historiker att Jesus har funnits?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/har-jesus-funnits/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 55: Jehovas vittnen, Vad gör jag om jag har brutit mot någon av mina föräldrars regler?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/brutit-mot-regel/ (Hämtad 
2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 56: Jehovas vittnen, Hur ser Jehovas vittnen på religiöst samarbete?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/ekumeniskt-religi%C3%B6st-samarbete/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 57: Jehovas vittnen, Är oralsex verkligen sex?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/oralsex/ (Hämtad 
2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 58: Jehovas vittnen, Varför hålla sig borta från porr?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/varf%C3%B6r-h%C3%A5l
la-sig-borta-fr%C3%A5n-porr/ (Hämtad 2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 59: Jehovas vittnen, Vad behöver jag veta om sexting?, 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/om-sexting/ (Hämtad 
2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 60: Jehovas vittnen, Jag dras till personer av samma kön – Är jag homosexuell? , 2018. 
https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/pressen-att-vara-homosexuell/ (Hämtad 
2018-03-12) 
 
JW.ORG Källa 61: Jehovas vittnen, Är det fel att vara homosexuell? , 2018. 
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https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/ton%C3%A5ringar/fr%C3%A5gar/%C3%A4r-det-fel-att-vara-homosexuell/ 
(Hämtad 2018-03-12) 
 
 
Källor hämtade från Jehovas vittnens officiella webb-tv (https://tv.jw.org/): 
Källorna är refererade efter koderna: TV.JW.ORG Källa 1 - TV.JW.ORG Källa 43 .  
 
 
TV.JW.ORG Källa 1: JW Broadcasting, Ungdomar frågar – Vad ska jag göra med mitt liv?, 2004.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-ivyf_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 2: JW Broadcasting, Sätt upp mål som blir till ära för Gud, 2007.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-ivpsg_x_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 3: JW Broadcasting, Lyd Jehova, 2012.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-pk_2_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 4: JW Broadcasting, Lyd dina föräldrar, 2012.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-pk_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 5: JW Broadcasting, Världens bästa liv, 2014.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/docid-502014231_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 6: JW Broadcasting, Nu ska vi ut i tjänsten, 2013.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-pk_5_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 7: JW Broadcasting, Jehova gör dig modig, 2014.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-pk_13_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 8: JW Broadcasting, Vad ungdomar säger – Tro på Gud, 2015.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/docid-502015255_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 9: JW Broadcasting, Hur kan vi vara säkra på att Bibeln är sann?, 2015.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/docid-502015752_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 10: JW Broadcasting, Vi lever ett enklare liv, 2015.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-jwbai_201510_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 11: JW Broadcasting, Predika på ett annat språk, 2015.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-pk_16_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 12: JW Broadcasting, Anthony Morris: Jehova välsignar lydnad (Joh. 21:17), 2015. 
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwbmw_201509_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 13: JW Broadcasting, Stephen Lett: "Ära Jehova med dina värdefulla ting", 2015. 
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/StudioTalks/pub-jwban_201505_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 14: JW Broadcasting, Anthony Morris: Vilken utbildning är den bästa?, 2015. 
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/FamilyGoals/pub-jwban_201501_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 15: JW Broadcasting, ”Mot den lojale handlar du lojalt”, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-ivpsg_x_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 16: JW Broadcasting, Gerrit Lösch: Var en sanningens försvarare!, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/StudioTalks/pub-jwban_201611_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 17: JW Broadcasting, Sång 137 - Ge oss mod, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-pksjj_73_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
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TV.JW.ORG Källa 18: JW Broadcasting, Sjung med – 38 Han som gör dig stark, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-pksjj_38_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 19: JW Broadcasting, Undvik sådant som försvagar lojaliteten, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/VODBiblePrinciples/pub-jwbcov_201605_8_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 20: JW Broadcasting, En man och en kvinna, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-pk_22_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 21: JW Broadcasting, Jehova har gjort allt så vackert, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/pub-pk_24_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 22: JW Broadcasting, Är det kärlek eller förälskelse?, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/docid-502016211_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 23: JW Broadcasting, Förbli lojal i dina tankar, ord och handlingar, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/VODBiblePrinciples/pub-jwbcov_201605_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 24: JW Broadcasting, Hur kan jag få mer frihet?, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/TeenWhiteboardAnimations/docid-502016272_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 25: JW Broadcasting, Understöd lojalt Jehovas beslut, 2016.  
https://tv.jw.org/#swl/mediaitems/VODBiblePrinciples/pub-jwbcov_201605_3_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 26: JW Broadcasting, Var lojal med ett enat hjärta, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/FamilyChallenges/pub-jwbai_201611_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 27: JW Broadcasting, Var lojal som Jesus, 2016.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/2016Convention/pub-jwbcov_201605_2_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 28: JW Broadcasting, Patrick LaFranca: Jehova vill att vi är generösa (Ords. 3:27), 2016. 
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwbmw_201601_1_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 29: JW Broadcasting, Samuel Herd: Gör slavtjänst åt Jehova – en fantastisk förmån (Matt. 
24:45), 2016. https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwbmw_201608_2_VIDEO 
(Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 30: JW Broadcasting, Mark Sanderson: Ta emot nya uppdrag med tro och förtröstan (Hebr. 
13:17), 2016. https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwbmw_201604_2_VIDEO 
(Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 31: JW Broadcasting, Joel Dellinger: Att följa anvisningar leder till enhet (Luk. 2:41), 2017. 
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwb_201711_10_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 32: JW Broadcasting, Geoffrey Jackson: Varför är neutraliteten så viktig? (Mik. 4:2), 2017. 
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwb_201702_6_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 33: JW Broadcasting, Bygg ett hus som håller – Skydda dina barn från ”det onda”, 2017.  
https://tv.jw.org/#sv/mediaitems/LatestVideos/pub-jwbcov_201705_7_VIDEO (Hämtad 2018-03-12) 
 
TV.JW.ORG Källa 34: JW Broadcasting, Bygg ett hus som håller – Led ditt barn på ”den väg han bör gå”, 2017.  
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