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Flytta en lektion
till Svenska kyrkan

 



Välkommen till Svenska kyrkan!
Borås pastorat erbjuder skolor att använda 
Svenska kyrkan och kyrkobyggnaden som resurs i 
undervisningen. I den här foldern presenteras program 
för skolans alla stadier. 

För Borås pastorat är det viktigt att respektera att den 
svenska skolundervisningen är ickekonfessionell.

I Borås finns sedan lång tid ett gott samarbete mellan 
skola och kyrka. Svenska kyrkan vill finnas till stöd i 
skolans arbete med att förmedla kunskap om den krist-

na tron och traditionen i Sverige och världen.
I ett samhälle som präglas av mångfald vill Svenska 

kyrkan medverka till att unga tidigt får tolka och reflek-
tera över tro, traditioner och kulturer. 

De grundläggande existentiella livsfrågorna finns hos 
varje människa och behöver mötas med omsorg. Den 
som har kunskap om sin egen historia och tradition, kan 
lättare  möta andra med respekt och förståelse.

Kyrkopedagogik
Kyrkopedagogik vill öppna kyrkorummet 
för människor i alla åldrar. Den vill förmedla 
innebörden av kyrkorummet och kristna 
arkitektur- och symbolvärden; vara en 
hjälp till kunskap om den kristna religionens 
innehåll och ge tillgång till kyrkorummets 
andliga och existentiella dimensioner. 

Dialog och delaktighet är väsentligt 
för att förmedla kunskap om kyrkan, 
symbolerna och konsten och därmed den 
kristna tron. Människor ska kunna lära 
känna kyrkorummet med alla sinnen, utan 
krav på förkunskap eller religiositet.

Kyrkopedagogik är ett viktigt bidrag 
i arbetet med att öppna kyrkan, sänka 
trösklarna och skapa fördjupad kunskap 
och existentiella erfarenheter om den 
kristna tron.

Tillsammans för barns rätt till andlighet
Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention 
svensk lag. I artikel 27 sägs att de stater som skrivit 
under konventionen erkänner varje barns rätt till den 
levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, 
andliga, moraliska och sociala utveckling. 

Svenska kyrkan vill vara ett stöd för skolan, så att 
barns rätt till andlig utveckling blir föremål för samhäl-
lets omsorg på samma sätt som den fysiska, psykiska, 

moraliska och sociala utvecklingen blir det. 
 Svenska kyrkan vill vara en resurs i skolans uppgift 

att motivera unga till ett livslångt lärande genom att 
erbjuda vägar till ökade kunskaper och fördjupade 
insikter. 

Ni är välkomna att helt kostnadsfritt flytta en lektion 
till Svenska kyrkan. Har ni särskilda önskemål är ni 
givetvis också välkomna att höra av er.



Program för förskoleklass 
FN-dagen måndag 24 oktober 2022
Svenska kyrkan vill visa på alla människors lika värde. 
Alla förskoleklasser bjuds in att fira FN-dagen varje 
år med en medryckande musikteater i Caroli kyrka 
klockan 10.00. Föreställningen tar cirka 40 minuter. En 
särskild inbjudan kommer att skickas ut.

Julens stjärna veckorna 48-49 2022
Varför har vi stjärnor överallt under advent och jul? 
Barnen får följa en stjärna i ett spännande och roligt 
drama. Julen är en stor högtid i kristendomen och firas 
till minne av att Jesus föddes. Föreställningen framförs 

under slutet av november fram i december i Caroli 
församlingshem. Den tar cirka 45 minuter. En särskild 
inbjudan kommer att skickas ut.

Kyrkans barnens dag 10 maj 2023
Alla förskoleklasser får vara med och fira kyrkans bar-
nens dag varje år med en medryckande musikteater med 
tema klockan 10.00 i Gustav Adolfs kyrkas kyrkpark 
utomhus, eller inne i kyrkan vid sämre väder. Före-
ställningen tar cirka 40 minuter. En särskild inbjudan 
kommer att skickas ut.

Bovik är vår lägergård vid Bosjön, en 
mycket populär anläggning som används 
året runt för läger med barn och unga, 
konfirmander och skolor samt för kurser, 
utflykter, gudstjänster med mera.

Det finns en rymlig samlingssal i loge-
mentsbyggnaden och ett samlingsrum i 
Sjöstugan som också har logement.  
I köksbyggnaden finns det ett stort kök 
med matsal och altan med utsikt mot sjön.

 Det finns totalt 44 sängplatser på Bovik 
lägergård. Sammanlagt i de tre byggnader-
na finns sex duschar och sju toaletter.

Här finns strand och brygga, tolv kanot-
er att hyra, picknickbord, volleyboll- och 
fotbollsplan, fiskemöjligheter, grillplats och 
promenadstigar.

Välkommen att hyra för din klass: 
Tel. 033-17 94 00

Lägerskola



Årskurs 4 och 5: 

Bibeläventyret GT och NT
Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi 
in kunskapen så att eleverna kan tillgodogöra sig fakta och funderingar 
kring Bibelns alla böcker; från skapelsen i Första Moseboken, genom de 
flesta bibliska berättelserna, till profetiorna om Messias, för att i del två 
följa Jesus genom evangelierna, liknelserna och undren, Paulus skepps-
brott med mera. 

Bibeläventyret är ett icke-konfessionellt pedagogiskt koncept med 
utbildade Bibeläventyrare genom Svenska Bibelsällskapet. Gå gärna in på 
bibelaventyret.se för att läsa mer.

Program för årskurs 1–3
Årskurs 1-3: Kyrkopedagogisk guidning 
Introduktion till kristendomen 
Caroli kyrka är Borås äldsta byggnad. Med utgångs-
punkt i läroplanen och med kyrkobyggnaden som 
resurs, får barnen en introduktion till kristendomen 
genom en kyrkopedagogisk vandring där barnens del-
aktighet, nyfikenhet och frågor står i centrum. Här lär vi 
känna kyrkorummet, kristendomen och traditionen där 
även historia och samhällskunskap vävs in i undervis-
ningen. Passet tar mellan 90 och 180 minuter, beroende 
på era möjligheter.

Årskurs 1: Jesu liv i tre korgar
Barnen får en inblick i Jesu liv och gärning genom 
föremål och berättelse. Vi utgår från tre korgar. Första 
korgen handlar om hur Maria får budskapet att hon ska 
föda Guds son, julberättelsen och Jesu barndom. Andra 
korgen är fylld med saker som knyter an till olika be-
rättelser under Jesu verksamma tid. Här får barnen vara 
med och plocka fram saker. Den tredje korgen handlar 
om påsken, Kristi himmelsfärd och pingst. Passet tar 
cirka 60 minuter.

Årskurs 2: Kyrkopedagogisk guidning 
Påsken 
Barn har särskilt många frågor om händelserna kring 
Jesus under påsken. Varför spikade man upp honom på 
ett kors? Vad hade han gjort? Kom det mycket blod? Dog 
Jesus här i kyrkan? 

Påsken är den största kristna högtiden och den firas 
till minne av Jesu död och uppståndelse. Med hjälp av 
kyrkorummet i en kyrkopedagogisk vandring lär vi oss 

bibelns berättelse, från när Jesus rider in i Jerusalem på 
palmsöndagen fram till berättelsen om himmelsfärden 
och den första pingsten. Här får barnens frågor stå i 
centrum

Årskurs 2: Abrahams barn – 
de Abrahamitiska religionerna 
Här får barnen en inblick i och förståelse för de ge-
mensamma delarna i judendom, kristendom och islam. 
Undervisningen startar i Första Moseboken och går 
igenom den gemensamma grunden i religionerna och 
visar likheter och olikheter. 

Alertnativ 1: Träffar under åtta veckor,  cirka 30 
minuter per gång,  där vi enbart berättar berättelserna 
utan praktiskt arbete.

Alternativ 2: Träffar varje vecka, 50 minuter per 
gång under hela läsåret med undantag för skolans lov 
och kyrkans särskilda aktiviteter. Här berättas berättel-
serna, men vi arbetar också med bild, text och drama. 
Här berörs fler av skolans ämnen. 

Vi kommer i förväg överens om hur kursen ska se ut 
efter våra gemensamma förutsättningar. 

Årskurs 3: Borås historia 
Missa inte att boka en lektion i Caroli kyrka som är 
Borås äldsta byggnad. Med utgångspunkt i läroplanen 
och med kyrkobyggnaden som resurs får barnen genom 
en kyrkopedagogisk vandring lära känna Borås historia 
utifrån Borås äldsta byggnad. Barnens delaktighet, 
nyfikenhet och frågor står i centrum. Här lär vi känna 
kyrkorummet, kristendomen och traditionen. Historia 
och samhällskunskap vävs in i undervisningen.



Påsken
Påsken är den största kristna högtiden. Den firas till 
minne av Jesu död och uppståndelse. Där står förlåtel-
sen, uppståndelsen och nåden i centrum. 

Ta med din klass i årskurs fyra och låt barnen 
förflyttas nästan 2 000 år tillbaka i tiden, genom vår 
tidsmaskin, och hamna mitt i en historisk händelse. Vi 
sitter  i bänkarna i Caroli kyrka med bindel för ögonen 
och får med andra sinnen uppleva påskens berättelse på 
ett dramatiserat sätt. Vi får vara mitt bland folket, känna 
dofterna och uppleva stämningen.
 

Besök en kyrkogård 
och prata om döden
Prata om döden med barn. Döden kan vara svårt att 
prata om, men det är viktigt att lyfta barns frågor och 
funderingar även kring det som är svårt.

Boka en vandring på kyrkogården för er skolklass. På 
plats har vi möjlighet att prata om livet och döden och 
kristnas tro på ett liv efter döden och se olika sätt att 
begravas på. 

Den blomstertid nu kommer: 
psalm 199
Har du sett hur en orgel ser ut inuti? Hur låter en orgel? 
Kan man spela vad som helst på den? 

Välkommen till en kreativ och spännande stund kring 
kända psalmer, traditioner, sånger och kyrkans orglar. 
Ni får sjunga de mest kända psalmerna och sångerna ur 
vår svenska psalmbok. Vilka känner du igen? 

Program för årskurs 4–6



Kyrkopedagogisk guidning
Fördjupning och tornvandring 
med utblick över staden 
Välkommen att boka en lektion i Gustav Adolfs kyrka, 
för att få perspektiv från kyrktornet på Borås historia. 
Caroli kyrka är Borås äldsta byggnad. Men vad händer 
när staden växer? Genom en kyrkopedagogisk vandring 
och en tur upp i tornet får vi perspektiv. Religion, sam-
hällskunskap och historia vävs in i undervisningen.

Vi tar upp frågor som: Hur är det att leva som kristen 
i Sverige i dag? Hur tänker kristna om döden som en 
del av livet och hoppet om ett evigt liv? Hur ser Svenska 
kyrkan på hbtqi och att vara kristen och hbtqi? 

Vi väver gärna in existentiella frågor som berör sam-
hället och att leva tillsammans och även mer personliga 
frågor om tro.

Ett besök i kyrkan fungerar för flera olika ämnen i 
skolan. Förutom de uppenbara som religion, samhälle 
och historia, går det att använda ett besök i kyrkan som 
ett led i undervisningen i så skilda ämnen som mate-
matik, svenska, bild, teknik och musik. Välkomna att 
utforma er lektion!

Tro och vetenskap
Sara Wrige, präst och teknologie doktor i fysik, föreläser 
kring tro och vetenskap för gymnasieelever. Här får alla 
svåra frågor ställas. Här får eleverna hjälp att tolka och 
reflektera. Vi tar emot max tre klasser vid varje tillfälle. 
Ring så bokar vi in ett tillfälle som passar.

Förlåtelse och nåd
Magnus Abrahamson, teologie doktor och förfatare, 
tidigare fängelse- och häktespräst, hjälper eleverna att 
reflektera kring förlåtelse och berättar hur det är att 
arbeta som präst på häkte och fängelse. Livet kan göra 
jätteont. Kan man förlåta allt? Kan Gud verkligen förlåta 
allt? Hur ser den kristna tron ut kring förlåtelse och 
nåd?

Program för årskurs 7–9
Kyrkopedagogisk guidning
Fördjupning och tornvandring
En lektion i Gustav Adolfs kyrka ger ett större 
perspektiv på Borås historia. 

Eleverna får fördjupad kunskap och får reflek-
tera kring den kristna tron och traditionen och 

historien. Hur är det att vara en kristen i Sverige i 
dag? Kan man vara kristen och hbtqi? Vad spelar 
kyrkan för roll i samhället idag? Hur funkar det 
mellan olika religioner? 

Vi utgår från elevernas egna frågor, delaktighet 
och fördjupar samtalen.

Program för gymnasiet



Program för alla 
kyrkopedagogisk vandring 
Boka en lektion i Caroli kyrka som är Borås äldsta 
byggnad. Med utgångspunkt i läroplanen och med 
kyrkobyggnaden som resurs får barnen en introduktion 
till kristendomen genom en kyrkopedagogisk vandring 
där barnens delaktighet, nyfikenhet och frågor står i 
centrum. 

Här lär vi känna kyrkorummet, kristendomen och 
traditionen där även historia och samhällskunskap vävs 
in i undervisningen. Passet tar mellan 90 och 180 minu-
ter, beroende på era möjligheter.

Eller boka en lektion i Gustav Adolfs kyrka för att 
få perspektiv från kyrktornet, på Borås historia och en 
fördjupning i kristendomen och församlingarna i Borås. 
Caroli kyrka är Borås äldsta byggnad men vad händer 
när staden växer? Genom en kyrkopedagogisk vandring 
i Gustav Adolfs kyrka, som invigdess 1906 och en tur 
upp i tornet lär vi känna Borås. Religionskunskap, 
samhällskunskap och historia vävs in i undervisningen.

Julen 
Julen är en stor högtid i en kristen kyrka. Julen firas 
till minne av Jesu födelse. Kanske alla inte känner till 
berättelsen? Svenska kyrkan tar gärna emot klasser för 
att berätta och fundera kring bibelns berättelse om den 
första julen utifrån den kristna traditionen, men också 
från andra kulturella och fornnordiska traditioner som 
i dag vävs samman. Vi sjunger också några av de mest 
kända julpsalmerna och funderar kring olika symboler.

Livet och döden
Hur ser det ut på en kyrkogård? Vad händer när man 
dör? Vad är sorg? Hur ser kristnas tro ut om ett liv efter 
döden?

Prata om döden med barn och unga. Döden kan vara 
svårt att prata om men det är viktigt att lyfta barn och 
ungas frågor och funderingar även kring det som är 
svårt och hitta ord och språk för sorg.

När ni bokar en vandring på kyrkogården får ni möj-
lighet att prata om livet och döden och kristnas tro på 
ett liv efter döden och se olika sätt att begravas på. 

Påsken
Besökare till kyrkan oavsett ålder har särskilt många 
frågor om händelserna kring Jesus under påsken. Varför 
spikade man upp honom på ett kors? Vad hade han 
gjort? Kom det mycket blod? Hur kunde Jesus uppstå 
från det döda? Påsken är den största kristna högtiden. 
Den firas till minne av Jesu död och uppståndelse. 

Välkomna att flytta en lektion till kyrkan då vi går 

djupare in på just påsken. Vi berättar med hjälp av 
kyrkorummet och inte minst barnen och ungdomarnas 
frågor om bibelns berättelse från när Jesus rider in i 
Jerusalem på palmsöndagen fram till berättelsen om 
himmelsfärden och den första pingsten.

För dig som lärare
Svenska kyrkan i Borås bjuder in till ut-
vecklingstillfällen för lärare. Håll utkik 
efter särskild inbjudan.  

Har du frågor, eller om du tror att kyr-
kan kan bistå dig i din undervisning, är du 
varmt välkommen att höra av dig till oss. 



BOKA
Svenska kyrkans program för skola i Borås

Kontaktperson
Rose Novenius
Församlingspedagog och kyrkopedagog
Tel: 033-17 95 30
rose.novenius@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan i Borås
Tel: 033-17 94 00
boras.pastorat@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/boras


