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Navn: Bibeleventyret – et pædagogisk udviklingsarbejde 

Emne: Bearbejdning, videreudvikling og formidling af det svenske skole-kirkesamarbejde ”Bibel-
äventyret”, udarbejdet af Jonas Magnusson.  

Målgruppe: Projektet er todelt og henvender sig således både til elever i skole-kirkesamarbejdet 
for 4. og 5. klasse samt de sognemedhjælpere og præster, som er formidlere af 
undervisningsmaterialet.  

Tid, sted og aktør: Projektet er gennemført af Diakonissestiftelsen i efteråret 2006 – foråret 2008. 
Her arbejdede projektansvarlige Helle Marie Danielsen med udvikling af Bibeleventyret samt med 
uddannelse af instruktører til gennemførelse af projektet.  

Opnået støtte: 75.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2007.  

Projektets formål: Projektets formål er todelt:  

- At udvikle det svenske skole-kirkesamarbejde ”Bibeläventyr” til danske forhold. Heri 
pilotprojekt med Bibeleventyret i skolen. 

- At uddanne instruktører i kirkerne, der kan tage ud på skolerne og lave Bibeleventyr med 
eleverne i 4. og 5. klasse.  

Projektets indhold: Bibeleventyret er en kronologisk genfortælling af Det Gamle – og Nye 
Testamente, som tager udgangspunkt i en oplevelsesorienteret pædagogisk tilgang. Der lægges 
vægt på at aktivere alle sanser i undervisningen, herunder drama, bevægelse, skrivning, sang etc..  

Målet med materialet er, at eleverne lærer de bibelske grundfortællinger at kende. Igennem 
undervisning vil eleverne således tilegne sig færdigheder, som bl.a. vil sætte dem i stand til at 
forholde sig til udvalgte bibelske fortællinger, skelne mellem forskellige genre i Biblen, kende og 
tyde bibelske fortællinger samt at genkende referencer til disse i kunst og kultur. 

Bibeleventyrets materiale er målrettet skole-kirkesamarbejdet i 4.-5. klasse og er i sit 
udgangspunkt ikke forkyndende.  

Erfaringer og resultat: Projektet har generelt mødt stor opbakning og begejstring både hos de 
deltagende børn, sognemedhjælpere og præster.   

I den efterfølgende evaluering af projektet har børnene bl.a. fremhævet, at særligt 
undervisningens fysiske karakter var god.   

Blandt sognemedarbejdere og præster, som deltog i kurset, var der også tilfredshed at spore. Som 
en sidegevinst oplevede instruktørkursisterne, at kurset satte rammerne for et fagligt fællesskab 
omkring undervisning af børn – et fællesskab, hvor kursisterne kan bruge hinanden som sparrings 
– og udviklingspartnere, også efter afslutningen på projektet.  

Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere om Bibeleventyret her: 
http://www.diakonissestiftelsen.dk/Default.aspx?ID=2297 
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