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För åk 5 och 6

Tema:

Jesu undervisning
och verksamhet

Bibelkuppen 2013
Bibelkuppen är en nationell bibeltävling för åk 5 och 6 och går av stapeln
vartannat år. Ta med Bibelkuppen i årsplaneringen för läsåret 2012-13.
Temat Jesu undervisning och verksamhet passar mycket bra in i läroplanen. Texterna är från Matteus evangelium där t.ex. Jesu bergspredikan
finns.
Bibelkuppen 2013 avgörs i tre skeden under vårterminen 2013, men
arbetet kan inledas redan under hösten 2012. Som stöd finns en lärarhandledning. Skede 1 görs individuellt i klassen. De fyra bästa bildar laget
som deltar i tävlingens skede 2, och resten av klassen gör det kreativa
bidraget som ingår. Skede 3 görs som två olika finaler med en vinnare i
varje final.
Upplägg
Skede 1: Alla elever tävlar individuellt i klassen. De fyra bästa eleverna
bildar laget som utför tävlingsuppgifterna i skede 2. Resten av klassen
slutför det kreativa bidraget.
Skede 2: Alla deltagande klasser går vidare till skede 2. Det kreativa
bidraget skickas in elektroniskt och laget utför tävlingsuppgifterna
vid en dator i skolan. Efter att anmälningstiden har gått ut indelas
deltagande skolor i regioner där man strävar efter att antalet
deltagande lag i varje region ska vara så jämnt som möjligt, samtidigt
som också naturliga geografiska gränser tas i beaktande. Från varje
region går det bästa laget vidare till skede 3.
Skede 3: Det ordnas två finaler: en i Österbotten och en i södra
Finland. Hela klassen till det deltagande laget får följa med till finalen.
I varje final utkoras ett vinnande lag.

Förverkliga läroplanen genom
Bibelkuppen!
Temat för Bibelkuppen 2013 är Jesu undervisning och verksamhet,
med texter ur Matteus evangelium.
Målen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004) som kan
uppfyllas genom Bibelkuppen 2013 är bl.a. att eleven skall:
• bli förtrogen med Nya testamentet, Jesu liv och läror.
• lära sig att reflektera över etiska frågor, att dela med sig av sina känslor och 		
erfarenheter och tillämpa kristen etik.
• förstå vilken betydelse religionen och dess helighetsdimension har i människans och
samhällets liv.
Centralt innehåll i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004)
som anknyter till Bibelkuppen 2013:
• Jesu liv och läror enligt Nya testamentet, bönen Fader vår, den gyllene regeln och det
dubbla kärleksbudet
• frågor om samlevnad och rättvisa
• att identifiera, reflektera över och tillämpa etiska normer, principer och värderingar
• den kristna människouppfattningen och förmågan att sätta sig in i en annans situation

Tidsplan
maj 2012

info 1 till skolorna

aug 2012

info 2 till skolorna

1.10.2012
		

anmälningstiden går ut,
lärarhandledningen klar

on 13.3.2013

skede 1 i skolan

to 11.4.2013		

den kreativa uppgiften skickas in (senast då)

ti 23.4.2013		

tävlingsskede 2 vid en dator i den egna skolan

ti 7.5.2013		
			

skede 3 / två finaler
(Österbotten och södra Finland)

Mer information
För mer information om tävlingen, upplägget etc. kan ni
kontakta Helena Sandberg, helena.sandberg@evl.fi, 091802 551, 040-584 6873.
Meddela er e-postadress ifall ni vill få info 2 direkt i er egen
inbox i augusti.
Ni kan också kontakta er lokala församlings ungdomsarbetsledare/skolkontaktperson i frågor gällande samarbete kring
Bibelkuppen.
Vartefter Bibelkupper fortskrider sätts mer information in
på sidan http://skolanochkyrkan.evl.fi där det också finns
en mängd annat material.
Arrangörer:
Kyrkans central för det
svenska arbetet
i samarbete med lokala
församlingar och skolor

