
en uppskattad resurs i religionskunskap i årskurs 4 och 5

Man lär sig väldigt mycket. 
I början trodde jag ”Nej men 
hjälp vad tråkigt!”, men när 
man väl får det känner man 

”Jag vill ha det här hela tiden!”
Elev

Det bryter av rätt rejält från ordinarie 
undervisning. Annan lärare, andra 

undervisningssätt, det berikar!
Mattias Lundell, lärare 

•	Ett icke-konfessionellt läromedel som engagerar 
elever oavsett religionstillhörighet.

•	Ger kunskap om Bibelns berättelser och en 
god grund för vidare samtal om judendom, 
kristendom och islam.

•	Multimodalt lärande med alla sinnen som 
skapar delaktighet hos eleverna. Den 
omväxlande metodiken underlättar för 
barn med NPF.

•	Leds av en utbildad och licensierad 
instruktör.

2,5 min film
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Bibeläventyret



Vad är Bibeläventyret?

Ett äventyr i två delar
Läromedlet består av två delar á 4 timmar: 
Gamla och Nya testamentet. Gamla testamentet 
genomförs i årskurs 4. Då berörs flera berättelser 
som är centrala i judendom, kristendom och 
islam. Bibeläventyret fortsätter med Nya 
testamentet i årskurs 5. Eleverna upplever då 
välkända berättelser som påverkat Sveriges kultur 
och högtider. Även om kristendom står i centrum 
görs kopplingar till judendom och till viss del till 
islam. 

Bibeläventyret är 
ämnesintegrerande och 
intresseväckande

• Bibeläventyret hör främst hemma i religionskunskap 
men innehållet berör även historia, geografi och svenska. 
Programmet används som en kreativ förstärkning i 
undervisningen om judendom, kristendom och islam. 
Undervisningen är inkluderande och fungerar utmärkt i 
ett mångkulturellt klassrum. 

• Bibeläventyret utmanar fördomar som att Bibeln skulle 
vara gammaldags, tråkig eller ointressant. Upptäckten 
att bibelberättelserna hänger samman i en lång 
spännande historia fängslar, sporrar och väcker intresse.

• Bibeläventyret stimulerar till samtal om religiösa 
ritualer, samt likheter och skillnader mellan religioner. 
Det öppnar upp för reflektioner i etiska och moraliska 
frågor, värderingar och livsfrågor, samt Bibelns betydelse 
för traditioner.

Hur genomförs Bibeläventyret?
• Lektionerna fylls växlande av teater, ”trollerier”, musik, berättande, 

rim, bilder, nyckelord och rörelser. I elevhäftet används stödord för 
att anteckna det mest centrala, samt klistermärken och kartor.

• Undervisningen hålls av en utbildad och licensierad instruktör, 
ofta med koppling till en lokal kyrka. Bibeläventyret förutsätter 
att ansvarig lärare är med i klassrummet, men utan krav på egen 
förberedelse. Lärarens närvaro är viktig för uppföljande samtal och 
reflektioner.

• Eleverna får tillgång till repetitionsspel på internet. En 
lärarhandledning ger läraren hjälp att beröra ytterligare delar av 
läroplanen efter avslutat Bibeläventyr.

Bra att det tydligt 
framkommer att detta är vad 

som står i Bibeln,  
inte vad man ska tro på.

Ramije Zulal, lärare  
Ögårdsskolan - en muslimsk 

friskola i Malmö
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Bibeläventyret och Lgr 22
Skolans värdegrund och uppdrag
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och 
förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Lgr 22 sid 5. 

Bibeläventyrets undervisning överensstämmer med skolans 
värdegrund och uppdrag som det formuleras i Lgr 22 sid 5-10. 
Genom Bibeläventyrets berättelser får eleverna på ett lustfyllt 
sätt inblick i Bibeln som etikbärare och dess betydelse för det 
västerländska kulturarvet. Bibeläventyret skildrar vad Bibeln 
berättar utan konfessionella tillämpningar. Religionskunskap

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper 
om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa 
ömsesidig förståelse mellan människor. Lgr 22 sid 188.
 
Bibeläventyret ger grundläggande kunskaper om Bibeln och 
Bibelns berättelser som refereras i judendom, kristendom 
och islam. Kunskaperna underlättar förståelsen för dessa 
världsreligioner och hur de påverkat och påverkar Europas 
historia och utveckling. Undervisningen lägger en god 
gemensam kunskapsgrund för eleverna att sedan använda när 
de utvecklar sin “förmåga att resonera om etik, moraliska frågor 
och livsfrågor utifrån olika perspektiv.” Lgr 22 s.188.

Centralt innehåll
Bibeläventyret behandlar stora delar av det centrala innehållet för 
årskurs 4-6, Lgr 22, s 190-191, t ex:

• Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt 
att uttrycka sin religiositet.

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga 
platser och rum i kristendom, islam och judendom. 

• Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler 
och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, som 
de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.

• Likheter och skillnader mellan och inom några religioner.
• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska 

samhället förr och nu.

Lektionerna låter också eleverna uppleva olika uttryck för 
kunskaper och väver in drama och rytmik som ska vara inslag i 
skolans verksamhet. Lgr 22, s. 9.

Jag tycker att Bibeläventyret 
var en av de roligaste 

saker jag gjort i hela min 
skolgång! Mvh Astrid, som 

spelade ett träd och, en liten 
stund, spelade Samuel.

Elev
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Om Bibeläventyret
Bibeläventyret är en del av Svenska Bibelsällskapet, vars huvud-
män är kyrkor och samfund i Sverige, Svenska Akademien och 
Kungliga Vitterhetsakademien. Läromedlet har använts sedan 
2000. www.bibeläventyret.se • info@bibelaventyret.se

Hur bokas Bibeläventyret?
Kontakta i första hand en kyrka i din närhet och se 
om de erbjuder Bibeläventyret. Om inte, eller om 
du vill ha hjälp med kontakten, är du välkommen 
att höra av dig till Bibeläventyrets kontor i Götene, 
tel 0511-59503, info@bibeläventyret.se. 

Jag har genomfört klassrumsobservationer samt studier av lärares,  
instruktörers och elevers erfarenheter av Bibeläventyret.  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det elevaktiva och åskådliga upplägget 

förenar lek och lärande på ett utmärkt sätt. 

Det finns också flera exempel på hur Bibeläventyret gör positiva avtryck på elever 
med särskilda behov. Mina smågruppssamtal med elever vittnar om påtagligt 

engagemang och insiktsfulla reflektioner.

 Lars Naeslund  
Professor emeritus i pedagogik och lärar- och rektorsutbildare

Kostnad?
Ett bibeläventyr kostar totalt 3 500 kr inklusive 
moms + ev. reseersättning. OBS: Skolan och 
församlingar på orten brukar komma överens lokalt 
om hur de delar upp kostnaden. Det lokala priset 
brukar därför bli lägre, eller t.o.m. kostnadsfritt, 
då kyrkor eller ekumeniska råd ofta erbjuder 
subventionerat pris. 
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