SVENSKA KYRKANS PROGRAM FÖR SKOLA I BORÅS
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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 pastorats del 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

att förmedla kunskap om den kristna tron
och traditionen i Sverige och världen.
I ett samhälle som är präglat av mångfald
vill Svenska kyrkan medverka till att unga
får tolka och reflektera över tro, traditioner
och kulturer. De grundläggande existentiella
livsfrågorna finns hos varje människa och
behöver mötas med omsorg. Har man kunskap om sin egen historia är det lättare att
möta andra med respekt och förståelse.

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 samhällets omsorg på samma
sätt som den fysiska, psykiska, moraliska
och sociala utvecklingen blir det.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

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 eller samarbeta
kring en utvecklingsdag för personal. Har
ni andra önskemål är ni givetvis också välkomna att höra av er.

Foto: Svenska kyrkan i Borås

Lägerskola

Bovik är Svenska kyrkan i Borås 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 stor och rymlig samlingssal i logementsbyggnaden 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. 6 duschar och 7
toaletter sammanlagt i de tre byggnaderna.
Här finns strand och brygga, tolv
kanoter att hyra, picknickbord, volleyboll- och fotbollsplan, fiskemöjligheter, grillplats och promenadstigar.
Välkommen att hyra för din klass:
Tel. 033-17 94 00

GYLLENE REGELN

”Allt vad ni vill att människorna skall göra
för er, det skall ni också göra för dem”
(Matt 7:12)

Program för förskoleklass
och årskurs 1–3
Årskurs 1-3: Kyrkopedagogisk guidning
Ni missar väl inte att boka en lektion i Caroli kyrka som är Borås äldsta byggnad? Med utgångspunkt i läroplanen och med kyrkobyggnaden som resurs har
vi skapat program där barnens delaktighet, nyfikenhet och frågor står i centrum
för att väcka elevernas lust att lära. Genom rundvandring och aktiviteter lär vi
känna kyrkorummet, kristendomen och traditionen. Även historia och samhällskunskap vävs in i undervisningen.
Kyrkopedagogik vill öppna kyrkorummet för människor i alla åldrar oavsett kyrkotillhörighet. Den vill också förmedla innebörden av kyrkorummet och kristna
arkitektur- och symbolvärden, för att på så vis hjälpa till kunskap om den kristna
religionens innehåll samt ge tillgång till kyrkorummets andliga och existentiella
dimensioner. Passet tar mellan 1–2 h beroende på era möjligheter.
Förskoleklass: FN-dagen 24 oktober 2021
Svenska kyrkan vill visa på alla människors lika värde. Genom en särskild inbjudan till alla förskoleklasser firas FN-dagen varje år med en medryckande musikteater i Caroli kyrka. En särskild inbjudan kommer att skickas ut.
Förskoleklass: Julens stjärna
Varför har vi stjärnor överallt? Vill ni vara med och följa en stjärna? Julen är
en stor högtid i kristendomen. Julen firas till minne av Jesus födelse. Genom en
särskild inbjudan till Borås alla förskolor framförs ”Julens stjärna” under slutet
av november fram i december. Passet tar ca 45 min.
Årskurs 1: Jesu liv i tre korgar
Barnen får en inblick i Jesus 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 berättelser 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 lite drygt 60 min. Givetvis gör vi avbrott när det behövs.
Årskurs 2: Abrahams barn
Abrahams barn är en utmärkt form för de lägre åldrarna att få en större inblick
och förståelse för de gemensamma delarna i islam, judendom och kristendom.
Undervisningen startar i Första Moseboken och går igenom den gemensamma
grunden i religionerna och visar på likheterna mellan religionerna. Det berättas
om Jesus vid fyra tillfällen och om Muhammed vid fyra tillfällen, och om att den
gyllene regeln är känd i alla religionerna.
Vi kommer i förväg överens om hur kursen kommer att se ut efter våra gemensamma förutsättningar. Under ett pass med klassen berättas först dagens berättelse och sedan arbetar vi med text, bild och ibland drama.

Påsk

Påsken är den största
högtiden i Svenska kyrkan
och även inom alla andra
kristna kyrkor i Sverige
och övriga världen. Mitt
i allt godis, påskäggsletande och bland alla harar
firar vi påsk.

Svenska kyrkan vill visa på
alla människors lika värde.

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Program för årskurs 4–6
Påsken
Ta med din klass i årskurs fyra och låt dem
förflyttas nästan 2 000 år tillbaka i tiden
och hamna mitt i en historisk händelse.
Vi får följa Jesus de sista dagarna fram
till hans död. Vi får höra hur det gick till,
vara mitt bland folket, känna dofterna och
uppleva stämningen.

Vandringen genomförs med ögonbindel och
var sin ledsagare.
Påsken är kristendomens största högtid.
Den firas till minne av Jesus död och uppståndelse. Där står förlåtelsen, uppståndelsen och nåden i centrum.

Årskurs 4 och 5: Bibeläventyret
Bibeläventyret är ett icke-konfessionellt pedagogiskt koncept som bidrar till att uppfylla läroplanens mål och krav på undervisning om Bibelns berättelser. Undervisningen
hör främst hemma i religionsämnet, men
berör även historia, geografi och svenska.
Gå gärna in på bibelaventyret.se för att läsa
mer.
I berättandets form tar vi oss igenom
Bibelns alla böcker: från skapelsen i Första
Moseboken, genom de flesta av de kända
bibliska berättelserna, till profetiorna om
en ny Messias, för att i del två följa Jesus i
evangelierna, liknelserna och undren, Paulus skeppsbrott med mera.
Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Bland annat
rappar vi tio Guds bud och den gyllene
regeln. Det är en möjlighet att lära sig och
förstå de bud som ligger som grund för en
stor del av vårt lands etiska och moraliska
värderingar och lagar.
Skulle du vilja lära din klass berättelserna i
Bibeln, samtidigt som de får en känsla för
hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild av
de bibliska ländernas geografi, utmana dem
att tänka på vad tio Guds bud betyder och
på ett sätt så att de kommer ihåg det mesta.
Och dessutom har kul under tiden.

Bibeläventyret är uppdelat i två delar:
Gamla och Nya testamentet. Varje del kan
delas upp på olika sätt beroende på hur
klassen önskar, förslagsvis på tre 90-minuterspass med några dagar mellan. Målgruppen är främst årskurs 4 och 5, men vi
lyssnar gärna på dina önskemål.
Vandringen genom Gamla testamentet är
en förutsättning för Nya testamentets Bibeläventyr. Ett häfte används under dagen
och kan sedan också brukas för repetition
och fortsatt undervisning i skolan om
Bibeln.
Bäst fungerar Bibeläventyret i barnens eget
klassrum då Bibelns geografi kommer att
byggas upp i rummet. Det blir lätt för läraren att återvända till kartan i rummet och
använda den i framtida undervisning.
I Svenska kyrkan i Borås finns utbildade
”bibeläventyrare”. Bibeläventyret ägs av
Svenska Bibelsällskapet och drivs som ett
projekt för att öka kunskap och förståelse
av Bibeln, dess historia och berättelser, i
skolan. Tillsammans med Svenska Bibelsällskapets olika huvudmän: Svenska kyrkan
och flera frikyrkosamfund, har Bibeläventyret tagits fram.
Svenska kyrkan i Borås står för kostnaden som är 2 600 kronor per klass (2 000
kronor är arvode för instruktören och 600
kronor för klasspaketet som innehåller
häften med mera).

Kyrkopedagogisk guidning

Tornvandring och utblick över staden 400 år
Välkomna att flytta en lektion till kyrkan!
Ni missar väl inte att boka en lektion i
Borås äldsta byggnad när Borås firar 400
år? Ni kan också med fördel boka i Gustav
Adolfs kyrka för att här få större perspektiv
på Borås kyrkors historia då och nu. Genom
rundvandring och aktiviteter lär vi känna
kyrkorummet, den kristna tron och tradi-

tionen. Även historia och samhällskunskap
vävs in i undervisningen. Med utgångspunkt
i läroplanen och med kyrkobyggnaden som
resurs har vi skapat program för skolan.
Vi använder flera sinnen och olika metoder
för att väcka elevernas lust att lära. Barnens
delaktighet, nyfikenhet och frågor står i
centrum.

Årskurs 5: Livet och döden

Instrumentets drottning

Boka vandring på kyrkogården för er
skolklass. Få höra om några personer som
har levt i Borås.

Har du sett hur en orgel ser ut inuti? Välkommen till en kreativ och spännande stund
kring kristna traditioner, psalmer, sånger
och kyrkans orglar. Ni får sjunga de mest
kända psalmerna och sångerna ur vår svenska psalmbok. Vilka känner du igen? Kom,
lyssna och se på den stora kyrkorgeln!

Upptäck mer om Borås historia när vi
firar 400 år:
• Borås historia på en kyrkogård
• 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?

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Program för årskurs 7–9
Kyrkopedagogisk guidning

Tornvandring och utblick över staden 400 år
Ni missar väl inte att boka en lektion i Borås äldsta byggnad, Caroli kyrka, när
Borås firar 400 år? Ni kan också med fördel boka i Gustav Adolfs kyrka för att här
få större perspektiv från kyrktornet på Borås kyrkors historia då och nu. Genom
rundvandring och aktiviteter lär vi oss om kyrkorummet, den kristna tron och traditionen. Även historia och samhällskunskap vävs in i undervisningen. Vi utgår från
elevernas egna frågor, delaktighet och fördjupar samtalen kring religion, samhälle
och historia.

Borås historia genom en kyrkogård
Boka vandring på kyrkogården för er skolklass. Få höra om några personer som har
levt i Borås.
Upptäck mer om Borås historia när vi firar 400 år:
• 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?

Julen
Julen är en stor högtid i alla kyrkor. Julen firas till minne av Jesus födelse. I firandet
av julen blandas kulturella och religiösa traditioner med nya sätt att fira. Är julen
bara mat, tomtar, paket och att ingen ska fira ensam? Välkomna till en djupdykning
om julen.

Påsken
Påsken är den största högtiden i kristendomen. Mitt i allt godis, påskäggsletande
och bland alla harar, varför firar vi påsk? Vad har ägg och haren med påsk att göra?
Vad har Jesus med påsk att göra?

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Program för gymnasiet
Kyrkopedagogisk guidning

Tornvandring och utblick över staden 400 år
Ni missar väl inte att boka en lektion i Borås äldsta byggnad, Caroli kyrka, när Borås
firar 400 år? Ni kan också med fördel boka i Gustav Adolfs kyrka för att här få större perspektiv från kyrktornet på Borås kyrkors historia då och nu. Genom rundvandring och aktiviteter lär vi känna kyrkorummet, den kristna tron och traditionen. Vi
tar upp frågor som hur det är att leva som kristen i Sverige i dag, hur kristna tänker
om döden som en del av livet och hoppet om ett evigt liv, och Jesus som Gud och
människa.
Vi väver gärna in existentiella frågor som berör samhälle och att leva tillsammans och
även mer personliga frågor.
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 matematik, svenska, bild och teknik. Välkomna att utforma ert program.

Tro och vetenskap
Sara Wrige, präst och teknologie dr i fysik, föreläser kring tro och vetenskap för gymnasieelever. Här får alla svåra frågor ställas. En föreläsning ni inte får missa! Vi tar
emot max tre klasser vid varje tillfälle. Ring så bokar vi in ett tillfälle som passar.

Livet och döden
Boka vandring på kyrkogården för er skolklass!
• 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?

Julen
Julen är en stor högtid i en kristen kyrka. Julen firas till minne av Jesus födelse.
Svenska kyrkan tar gärna emot klasser för att berätta och fundera kring julens berättelse utifrån den kristna traditionen men också från andra kulturella och fornnordiska traditioner som i dag vävs samman.

Påsken
Påsken är den största kristna högtiden. Den firas till minne av Jesus död och uppståndelse. Där står förlåtelsen, uppståndelsen och nåden i centrum.
Välkomna att forma en lektion i kyrkorummet kring påsken. Här kan vi gå djupare
in på frågor som berör den kristna tron och också elevernas personliga frågor. Hur
ser förlåtelsen ut inom kristen tro? Förlåter Gud verkligen allt och alla? Spelar det
någon roll om jag gör onda saker om jag ändå blir förlåten? Vad innebär det egentligen att jag är förlåten?

Översikt
INNEHÅLL
FÖRSKOLEKLASS – ÅRSKURS 3

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Etik
Livsfrågorna får betydelse

Vad är gyllene regeln?
Vad är ont och vad är gott?
Vad är rätt och vad är fel?

Religion
Etik

Hemortens historia
Platsen som religiös plats
Skola
Sjukvård
Kyrka

Se Borås äldsta byggnad. Borås 400 år.
Hur såg det ut förr i Borås kring kyrkan?
Varför finns det kyrkor?
Kristendomens roll i skola och samhälle.
Hur var samhälle och kyrka sammanknutna förr?

Historia
Religion

Kristna högtider

Vilka är kristna högtider av alla högtider vi firar?
Hur hänger kristna högtider och kulturella traditioner ihop?
Vanligaste kristna symbolerna.

Historia
Religion

Berättelser ur Bibeln
Ordspråk

Vad är Bibeln?
Vad är Gamla testamentet och Nya testamentet?
Kända berättelser ur Bibeln.
Berättelsen om den barmhärtige Samariern.
Vad är ordspråk, var kommer de ifrån och vad betyder de?

Religion
Svenska

Vanligaste psalmerna

Sånger och psalmer från kristna högtider och andra
sammanhang presenteras.

Religion
Historia
Musik

INNEHÅLL
ÅRSKURS 4-6

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Etik och livsfrågor

Vad är viktigt i livet?
Vad är ont och gott?
Vad är rätt och vad är fel?
Vad är gyllene regeln?
Vad är kärlek?

Samhälle
Religion
Historia

Kyrkans ritualer

Vad är sakrament i Svenska kyrkan?

Samhälle
Religion
Historia

Hemortens historia
Religiösa platser

Se Borås äldsta Byggnad. Borås 400 år.
Hur såg det ut förr i Borås kring kyrkan?
Vad skiljer en kyrkobyggnad från andra byggnader?
Vad är en församling?
Är detta en helig plats?

Historia

Livet efter döden

Hur tänker kristna kring livet efter döden?

Religion

Kristna högtider
Kulturella högtider

Hur hänger kyrkoårets högtider ihop med de svenska
kulturella traditionerna?
Vilka är inte kristna högtider?
Liknelsen om den barmhärtige samariern.
Hur är det att vara en kristen?

Historia
Religion
Samhälle

Berättelser ur Bibeln

Vad är Bibeln?
Vad är Gamla testamentet och Nya testamentet?
Vad handlar Bibeln om? Vilka är de mest kända berättelserna i
Bibeln? Vilka är de tio budorden?

Religion
Samhälle
Historia

Vanligaste psalmerna

Sånger och psalmer från kristna högtider och andra
sammanhang presenteras.

Religion
Historia
Musik

INNEHÅLL
Årskurs 7-9

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Etik och livsfrågor

Vad är viktigt i livet?
Vad är ont och vad är gott?
Vad är rätt och vad är fel?

Samhälle
Religion
Historia

Vad är en kristen?
Vad betyder skapelseansvar?

Vad är en kristen? Vad innebär det att vara kristen i Sverige och
i övriga världen? Vad är bön?
Vad är en församling?
Vad är en kristen människosyn?
Vad betyder sekularisering?

Religion
Samhälle
Historia

Kristendomens historia

Hur har kristendomen spridits och förändrats från Jesus till
Sverigeidag?

Religion
Historia
Samhälle
Geografi

Hemortens historia
Religiösa platser

Se Borås äldsta byggnad. Borås 400 år.
Hur såg det ut förr i Borås kring kyrkan?
Är detta en helig plats?
Hur verkar kyrka och samhälle tillsammans?

Historia

Paradiset
Förlåtelsen

Hur tänker kristna kring livet efter döden?
Varför behövde Jesus dö och uppstå?
Hur är Gud en fast tre?
Vad är nåd? Vad är förlåtelse?

Religion

Kristna högtider och riter

Varför har vi helgdagar?
Vad är dop och nattvard?

Historia
Religion
Samhälle

Religionsfrihet

Vad betyder religionsfrihet?
Vad innebär det att leva tillsammans?

Samhälle
Historia
Religion

Berättelser ur Bibeln

Vad är Bibeln?
Berättelser ur Bibeln presenteras. Vad ger bibelberättelser för
avtryck?
Vad är de tio budorden?

Religion
Samhälle

Vanligaste psalmerna

Sånger och psalmer från kristna högtider och andra
sammanhang presenteras.

Religion
Historia
Musik

INNEHÅLL
GYMNASIESKOLA

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Kristen tro

Vad är en kristen?
Vad innebär det att vara kristen i Sverige och i övriga världen?
Vad är bön?
Barn har en särställning i kristen tro och i Svenska kyrkan.
Vad är sekularisering?

Religion
Samhälle
Historia

Kristendomens historia

Hur har kristendomen spridits och förändrats från Jesus till
Sverige idag?
Vad är en församling?

Religion
Historia
Samhälle
Geografi

Hemortens historia
Religiösa platser

Se Borås äldsta byggnad. Borås 400 år. En kyrka mitt i staden.
Hur såg det ut förr i Borås kring kyrkan?

Historia

Paradiset
Förlåtelsen

Livet efter döden?
Jesus död och uppståndelse.
Förlåtelsen.
Vem är Gud?
Vad är treenigheten? Vad är nåd?

Religion

Kristna högtider och riter

Varför har vi helgdagar?
Vad är ett sakrament?
Vad är en rit?

Samhälle
Historia
Religion

Religionsfrihet

Vad betyder religionsfrihet?
Vad innebär det att leva tillsammans?
Hur tänker vi kring tro och vetenskap?

Religion
Historia
Samhälle

Kontakta 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
Läs mer om kyrkorna i Borås på
www.svenskakyrkan.se/boras.

Svenska kyrkan i Borås
Box 393, 50113 Borås
033-17 94 00
boras.pastorat@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/boras
facebook.com/svenskakyrkanboras
twitter.com/svkyboras
instagram.com/svkyboras
Foto på framsidan: Anna Sigge

