
RAPPORT - Lundsmissionssällskap Abrahams tält 

Sedan september 2021 har vi med de beviljade 100 000 kr arbetat fram en ”modell” för 

studiebesök i heliga rum för de Abrahamitiska religionerna i Malmö. 

Vi valde att göra en film där PCG producerade filmen med gott resultat. I arbetet med 

Abrahams tält har vi använt oss av läroplanen för årskurs 5 och utgick sedan utifrån 

studiemålen när vi utformade innehållet för studiebesöken. Elevmålen är; högtider, 

ritualer, heliga skrifter, symboler, livsregler. Detta transformerades till; kläder, högtider, 

ritualer, symboler, Gud och jag samt gästfrihet. En representant från respektive religion 

presenterar sin egen religion i respektive heligt rum utifrån dessa områden. Dagen 

avslutas med en gemensam samling där barnen får ställa frågor. Vidare har det utformats 

ett häfte där de olika hållpunkterna är tryckta och eleverna kan göra sina egna 

anteckningar under studiebesöket. Vi har haft möjlighet att genomföra tre dagar som 

piloter vilket har hjälp oss mycket i vår verksamhets utvecklande och förfining av innehåll 

och logistik. De dagarna är vi tacksamma för! Under dessa tre dagar har vi nått 200 elever i 

åk 5. Utvärderingar efter varje genomförd dag har hittills varit mycket goda, vilket är 

glädjande. Vår tanke är att vi ska göra en digital utvärdering som pedagogerna kan fylla i 

efter dagen. Initialt vände vi oss endast till skolor i Husie församling och har successivt 

öppnat upp för fler tex privata Ögårdsskolan. 

Det senaste steget har en lärarhandledning utformats med Malmö stad som en guidning 

för lärarna inför och i efter Abrahams tält. Nästa steg är att Abrahams tält kommer läggas 

upp på Malmös stads plattform ”Malmö dela” vilket kommer göra att fler pedagoger inom 

Malmö stad nås. Till det ska en trailer av vår producerade film göras. Malmö stads 

pedagogiska nämnd (PI) har sagt att de står för busskostnader för deras skolor och vårt 

mål är att få till en långsiktig samverkan här med avtal. 

Sammanfattningsvis finns en del arbete kvar att göra innan detta är implementerat i olika 

delar i vår samverkan. Kanske är projektet nu redo för massmedialt ljus? Därefter är nästa 

steg att ta och här finns lite tankefrö av hur vår samverkan kan få bära frukt ut i samhället 

ihop om fred, försoning och ökad förståelse för människor som vill utöva en religion i 

Malmö. 

 


