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Abstract 

This study analyses, from a multimodal, design theoretical perspective, the design for learning in the 

educational material Bibeläventyret Gamla testamentet (The Bible Adventure – The Old Testament). 

The aim is to display the modes that are used in the design for learning in Bibeläventyret Gamla 

testamentet and the meaning that is offered in learning by semiotic resources of these modes. The 

study also presents the involvement that the students show, as a sign of transformation. 

Transformation refers to how the students start to process offered meaning and form it into knowledge. 

The study was conducted in 4th grade classes in a Swedish compulsory school and is based on video 

observations of two hours of teaching, field notes and the analysis of the teaching material. The study 

shows that teaching Bibeläventyret Gamla testamentet is multimodally conducted with many different 

modes and artefacts, where some bear more meaning and others are more supportive. The spatial 

opportunities of the classroom, the oral narrative of the instructor, including prosody in talk, body 

movements, gesture and gaze, as well as the students’ involvement in meaning making are used 

variously. The study shows that the multimodal design offers a significant meaning for learning and 

the involvement of the students shows how they make an initial transformation and formation of new 

knowledge. Previous research points to major signs of learning in multimodal environments, where 

digital media is often included. This study contributes to previous research in showing that many more 

modes can be used and combined multimodally at the same time compared to what is usually done and 

so extend the learning possibility particularly in teaching Bibeläventyret Gamla testamentet. 
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Sammanfattning 

Den här studien undersöker utifrån ett multimodalt, designteoretiskt perspektiv den didaktiska 

designen i läromedlet Bibeläventyret Gamla testamentet. Syftet med studien är att visa de 

teckensystem som används i designen för lärande i Bibeläventyret Gamla testamentet och den mening 

som deras semiotiska resurser erbjuder i lärandet. Dessutom tar studien upp det engagemang som 

eleverna visar, som ett tecken på transformation. Med transformation menas hur eleverna börjar 

bearbeta den erbjudna meningen och formar den till kunskap. Undersökningen är genomförd i en åk 4 

på en svensk grundskola med hjälp av videoobservationer, lektionsanteckningar samt själva 

läromedlets utrustning. Resultatet blev att Bibeläventyret Gamlas testamentet fungerar multimodalt 

med många olika teckensystem och artefakter, där vissa är bärande och andra stöttande. Klassrummets 

spatiala möjligheter, instruktörens muntliga berättande med stöd av intonation, gester, blickar, 

kroppsspråk och förflyttningar, samt elevernas deltagande i meningsskapandet används om vartannat. 

Studien tyder på att den multimodala designen erbjuder stor mening och i det engagemang som 

eleverna visar finns en början till transformation och formation till ny kunskap. Tidigare forskning har 

kommit fram till att det finns signifikanta tecken på lärande i multimodala miljöer, ofta med inslag av 

digitala medier. Där bidrar studien till att visa att många fler teckensystem än vad som ofta används 

multimodalt kan kombineras och utöka möjligheten till lärande, särskilt i undervisningen av 

Bibeläventyret Gamla testamentet. 

Nyckelord 

Didaktisk design, multimodalitet, socialsemiotik, teckensystem, semiotiska resurser, 

meningsskapande, transformation, design lärsekvens 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

”Jag tyckte att det var superroligt. Hon berättade superbra och rörelserna var superbra. Jag längtar tills 

vi går i fem:an.” skriver en elev i åk 4 i en utvärdering efter ett Bibeläventyr Gamla testamentet. En 

annan elev skriver ”Jag lär mig mer när jag får skådespela och se bilder och inte bara läsa”. Sedan 

1999 finns i Sverige läromedlet Bibeläventyret som en tillgång i religionsundervisningen i 

grundskolans åk 4 och 5.1 En utbildad instruktör kommer till klassen i åk 4 och undervisar i Gamla 

testamentet på 4,5 h uppdelat på 3–4 lektioner. Nästa läsår kommer instruktören igen och undervisar i 

Nya testamentet på lika lång tid. Den här studien undersöker Bibeläventyret Gamla testamentet och 

begreppet instruktör används genom hela uppsatsen om den som leder undervisningen. Bibeläventyret 

tar med berättandets form med eleverna på en vandring genom Bibeln. Kunskaperna leks in på ett 

engagerande sätt med hjälp av rörelser, nyckelord (56 ord och uttryck i en ramsa), drama, trolleri, 

bilder och rapp (Bibeläventyret, u.å.). 

Elevutvärderingar som instruktörerna delar ut efter Bibeläventyr får svar som talar om att eleverna är 

positiva och att de tycker att de har lärt sig mycket (se bilaga 1). Jag har samlat in utvärderingar från 

läsåret 2015/2016 i fyra klasser i åk 4 runt om i Sverige. Av 85 elever svarade 78 att de tyckte 

Bibeläventyret var roligt eller jätteroligt. En elev skriver ”Jag tycker att det var roligt och att vi lärde 

oss mycket på bibeläventyret. Det var roligt att öppna alla Böcker och roligt att spela drama.”. Jag har 

själv varit bibeläventyrsinstruktör sedan 2005. Min egen upplevelse är att den didaktiska designen i 

Bibeläventyret erbjuder stor mening. Detta och de positiva reaktioner jag ser i elevutvärderingar gör 

mig intresserad av att undersöka Bibeläventyret och dess design för lärande mer.  

Jonas Magnusson, som utvecklat Bibeläventyret utifrån en vuxenförlaga som ursprungligen kommer 

från USA, Walk Thru the Bible (http://walkthru.org), ser att undervisningsupplägget i Bibeläventyret 

fungerar men det är outforskat varför (personlig kommunikation, 2 september 2016). Magnusson har 

tankar kring att de olika sätten som bibelberättelserna presenteras på, med bilder, rörelser, berättelser, 

drama, rapp, trolleri m.m. berör alla sinnen hos eleverna och därmed ökar chansen för lärande. Inom 

den didaktiska forskningen talar man om multimodala texter (Danielsson & Selander, 2014). Med text 

menas här mer än bara skrivna ord på papper. Det vidgade textbegreppet innebär enligt Danielsson och 

Selander resurser för meningsskapande som bilder, skriftligt verbalspråk (skrivet språk), muntligt 

verbalspråk (talat språk) gester m.m. (ibid., s. 17). Multimodal betyder att texten innefattar fler än en 

av dessa resurser, eller teckensystem (ibid., s. 19). Till exempel kan en lärobok innehålla både 

skriftligt verbalspråk, bilder samt en viss layout och färgsättning som tillsammans erbjuder mening. 

Under senare år har alltfler av skolans texter, framför allt läroböcker, blivit multimodala (Björkvall, 

2009, s. 11). 

Bibeläventyret grundar sig på skriftligt verbalspråk, Bibeln, men är didaktiskt designat för att lära ut 

Bibelns berättelser med hjälp av så många teckensystem som möjligt. När instruktören till exempel 

                                                      
1 Läromedlet är spritt över hela Sverige och används i över 1500 klasser varje år. Bibeläventyret är en del 

av Svenska Bibelsällskapet. Mer information om Bibeläventyret finns på http://www.bibelaventyret.se. 

http://www.bibelaventyret.se/
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med talat språk berättar om hur Nilens vatten blir till blod, dricker instruktören samtidigt lite vatten ur 

en mugg, spottar ut det och det har blivit rött som blod. Eleverna får även spela olika roller i ett drama 

om Jerikos murar, samtidigt som instruktören med talat språk berättar vad som händer, öppnar en 

bibelbok och delar ut trumpeter. 

Carlgren, Klette, Myrdal, Schnack och Simola (2006) beskriver och analyserar individualiserad 

undervisning och hur den sett ut i de nordiska ländernas grundskolor. Analysen pekar på en ökad 

individualiserad undervisning i de nordiska länderna utom i Finland. I kontrast till detta bygger 

designen i Bibeläventyret inte på individualiserad undervisning, inte heller på elevgruppsarbete, utan 

på lärarledd helklassundervisning, där läraren är en instruktör som kommer utifrån. Ändå är designen 

för lärande i Bibeläventyret en kontrast även till traditionell katederledd undervisning, eftersom 

eleverna engageras och interagerar med olika teckensystem, instruktören och varandra i en multimodal 

miljö. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, s. 9) säger ”Skolans 

uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden”. I kursplanen för religionskunskap står det att eleverna ska utveckla kunskaper och kunna 

reflektera över dessa (ibid., s. 186). Vidare anger kursplanen ämnets centrala innehåll. Innehåll som 

ska behandlas är bl.a. några berättelser ur Bibeln och deras innebörd, kristna högtider och symboler, 

ritualer och religiöst motiverade levnadsregler i kristen tro och centrala tankegångar bakom dessa 

(ibid., s. 188). Läroplanen är tydlig med att syftet med grundskolan är lärande genom att inhämta 

kunskaper och att kunna reflektera. Vidare säger läroplanen att språk, lärande och identitetsutveckling 

är nära förknippade med varandra och att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet (ibid., s. 9). Läroplanen säger också att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling 

genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer, samt att elever ska få 

uppleva olika uttryck för kunskaper, som drama, musicerande och skapande i bild, text och form 

(ibid., s. 10). Här ger läroplanen, utan att använda begreppet multimodalitet, tydliga direktiv om att 

olika teckensystem ska användas för och i lärandet. 

Den informationsbroschyr om Bibeläventyret som delas ut till skolor säger att Bibeläventyret är 

omväxlande och spännande och att det bidrar till förståelse för religiösa kulturer som relaterar till 

Bibeln, ger kunskap om Bibelns berättelser och underlag för vidare fördjupning, tolkning och 

reflektion (Svenska Bibelsällskapet, u.å.). Bibeläventyret stämmer hör överens med läroplanen och 

syftar till lärande genom att stödja eleverna i att utveckla kunskaper och reflektera. 

Kunskapsområde  

Lärande har genom historien beskrivits på olika sätt inom olika forskningsriktningar. Tre stora 

teoribildningar kring lärande har dominerat de senaste femtio år. Behaviorismen, med Skinner som 

främsta namn, dominerade under 1960- och 1970-talen med synen på lärande som beteendeförändring. 

Konstruktivismen, med Piaget som företrädare, var stor på 1970- och 1980-talen, med synen på 

lärande som begreppslig utveckling. Den sociala aspekten av lärande med betoning på sociala 

sammanhang skrevs fram av Dewey redan under 1930-talet, som talat om lärande som erfarande och 

handling. Utifrån sitt sociokulturella perspektiv talade också Vygotskij om den sociala miljöns 

betydelse för lärande. Hans idé om den proximala utvecklingszonen, där tanken är att barnens 

utveckling av lärande påverkas snabbare om den har ett stöd av vuxna eller av en som lärt sig lite mer, 

fick stort genomslag och inspirerade det sociokulturella tänkandet som gjorde inträde efter 

konstruktivismen (Selander, 2010b, s. 32; Selander & Kress, 2010, s. 17). Vygotskij lade grunden till 
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en teori om relationen mellan barns erfarenheter och deras språkliggörande av dessa erfarenheter 

(ibid., s. 32). Intresset för ett sådant samband kan också hittas i andra perspektiv som har 

beröringspunkter med det sociokulturella perspektivet. Ur sociolingvistiken växte systemisk-

funktionell lingvistik fram och ur det perspektivet lade språkforskaren Halliday (1978, refererad i 

Björkvall, 2009, s. 12) grunden till ett socialsemiotiskt perspektiv på språket, där mening skapas och 

omskapas i den sociala världen när vi använder språket. Gunther Kress och Robert Hodge 

vidareutvecklade detta perspektiv till att omfatta alla tänkbara teckensystem och meningsskapande 

praktiker där lärande sker (Kress 2010). 

Många har frågat sig vad lärande är och det fortsätter att vara något av en gåta. Istället för att försöka 

förstå vad lärande är kan det vara mer intressant att försöka förstå vad vi kan se lärande som (Selander, 

2010b, s. 28). Denna studie utgår från multimodal design för lärande som teoretiskt perspektiv. Design 

för lärande har utvecklats ur några av de stora teorierna om lärande under de senaste hundra åren. Från 

Dewey har idén om erfarenhet och aktivt skapande tagits, från sociokulturell teori idén om situerat 

lärande och den roll som artefakterna spelar samt från socialsemiotisk teori idén om multimodalitet 

(ibid., s. 34). Leijon och Lindstrand (2012, s. 180) beskriver design för lärande som ett perspektiv som 

uppstår i brytningspunkten mellan socialsemiotik och sociokulturellt perspektiv, där lärande, 

representation och teckenskapande är centrala begrepp. Det designteoretiska perspektivet tar fasta på 

det aktiva, situerade skapandet i en specifik institutionell miljö. Perspektivet tar hjälp av multimodal 

teori för att mer i detalj kunna följa, analysera och förstå meningsskapande. Det multimodala 

perspektivet har vuxit fram i en globaliseringstid, där kunskap ofta är situerad, snabb och föränderlig 

och där digitala medier kräver nya begreppsliga verktyg (Jewitt, 2010, s. 242). Meningsskapandet sker 

då teckensystem bearbetas och transformeras och sedan representeras som ny bearbetad kunskap. 

Lärande handlar då om en ökad förmåga att bruka en etablerad uppsättning tecken i en 

kunskapsdomän (Selander, 2010b, s. 34).  

Forskning inom det designteoretiska perspektivet fokuserar både på lärande i formella och informella 

miljöer och i många olika sammanhang (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 173; Selander & Kress, 2010, s. 

24). Den multimodala designen för lärande har inget egenvärde utan ska erbjuda den lärande mening. 

Selander och Kress (2010, s. 114) ställer upp en modell för hur formellt lärande kan analyseras ur ett 

designteoretiskt perspektiv med tre olika delar i den didaktiska designen, design för lärande, design i 

lärande samt erkännandekultur. Lärande inom didaktisk design innebär då meningsskapande 

aktiviteter inom ramen för erkännandekultur och institutionella avgränsningar (Selander & Kress, 

2010, s. 20). Jag kommer att i denna studie ta fasta på delar av denna modell för att undersöka den 

didaktiska designen i läromedlet Bibeläventyret. Jag vill undersöka hur olika teckensystem och dess 

semiotiska resurser för lärande är multimodalt designade och hur erbjuden mening transformeras i 

lärandet tillsammans med eleverna. För att beskriva elevernas uppmärksamhetsfokus eller reaktion på 

den erbjudna meningen använder jag begreppet engagemang. Det engagemang som syns tyder på en 

process där eleverna bearbetar erbjuden mening och omvandlar den till egen kunskap. Denna 

bearbetningsprocess beskrivs med begreppet transformation och deras uttryck för ny kunskap som 

representation. 

De senaste tio åren har mycket forskning gjorts kring multimodalitet och meningsskapande. Många 

studier fokuserar på ett teckensystem och hur det i samspel med andra påverkar design för och i 

lärande. Den här studien är viktig därför att den försöker titta på alla teckensystem samtidigt utan att 

fokusera på ett särskilt. Den är också viktig därför att forskning saknas om Bibeläventyret. Bland 

teckensystemen i Bibeläventyret finns flera som vanligtvis inte förekommer i skolan, därför kan 

studien bidra med ny kunskap kring ett multimodalt perspektiv på lärande. Denna undersökning kan 
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också bidra till att ge bibeläventyrsinstruktörerna en fördjupad bild av varför de gör som de gör och till 

att utveckla didaktisk design inom andra ämnesområden i skolan. 

Syfte  

Syftet med den här studien är att utifrån ett multimodalt, designteoretiskt perspektiv undersöka den 

didaktiska designen i läromedlet Bibeläventyret Gamla testamentet, avseende vilka teckensystem som 

används och vilken funktion deras semiotiska resurser har för den mening som erbjuds och 

transformeras. 

Forskningsfrågor 

Studien avser att besvara följande frågor: 

1. Vilka teckensystem används i designen för lärande i Bibeläventyret Gamla testamentet? 

2. Vilken mening erbjuder teckensystemens semiotiska resurser eleverna i lärandet? 

3. Hur kan elevernas engagemang, som ett tecken på transformation, under genomförandet av 

Bibeläventyret Gamla testamentet beskrivas? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Teoretiskt perspektiv 

Undersökningen utgår från ett multimodalt perspektiv på design för och i lärande så som det beskrivs i 

Selander och Kress (2010). Detta perspektiv är valt utifrån att undervisning och lärande i 

Bibeläventyret sker utifrån så mycket mer än katederledd skriftspråksstyrd undervisning. Läromedlet 

Bibeläventyret går inte att analysera utifrån en hermeneutisk textanalys, eftersom materialet innehåller 

många fler teckensystem än skriven text (Westlund, 2015). Bibeläventyret är inte heller designat för 

individuellt elevarbete, eller grupparbete, där ett mer sociokulturellt perspektiv på lärande kunde varit 

av intresse. I den didaktiska designen i Bibeläventyret ingår många olika teckensystem som samverkar 

samtidigt och ett omedelbart, spontant, engagemang från eleverna kan observeras. Därmed är det 

intressant att undersöka läromedlet utifrån ett multimodalt, designteoretiskt perspektiv där design för 

lärande (hur lektionerna iscensätts och genomförs) design i lärande (vilka tecken på meningsskapande 

som kan synas som representationer hos eleverna), och erkännandekultur (bedömning) kan analyseras. 

Perspektivet utgår från en syn på lärande som kommunikation och teckenskapande aktiviteter, där 

information bearbetas och omformas till kunskap. Den lärande engagerar sig i denna process genom 

att bearbeta erbjuden mening och omvandla den till kunskap. Bearbetningsprocessen beskrivs med 

begreppet transformation och dess uttryck för ny kunskap som representationer. Med kunskap menas 

alltså uttryck för en aktivitet och en praktik (Selander & Kress, 2010, s. 8, 32; Selander, 2010b, s. 28). 

Ett annat sätt att beskriva det är att lärande är förmågan att använda texter (begrepp), bilder och 

färdigheter på meningsfulla sätt i olika situationer (Svärdemo-Åberg, 2009, s. 236). Kommunikation 

omfattar alltid flera deltagare och inbegriper alltid ett tolkningsarbete. Enligt Kress (2010, s. 33) har 

kommunikation skett när en deltagares uppmärksamhet har riktats mot någon aspekt av 

kommunikationen. Kommunikation fokuserar på den andre och det intresse denne antas ha i ett visst 

sammanhang, medan representation, alltså kunskapsuttryck, fokuserar på mitt eget intresse i denna 

stund (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 177). Didaktisk design används som begrepp för att beskriva hur 

man kan forma sociala processer och skapa förutsättningar för lärande, samt för hur en individ 

återskapar, eller transformerar, information i egna meningsskapande processer (Selander & Kress, 

2010, s. 24). Man kan också uttrycka det som att didaktisk design svarar på frågorna vad (innehåll) 

och hur (form) och att dessa två bildar en gemensam helhet och leder vidare till frågan varför vi väljer 

en viss form för ett visst budskap (Lindstrand, 2010, s. 209). Tre typer av didaktisk design används av 

Selander & Kress (2010, s. 24), en som handlar om design för lärande, en om design i lärande och en 

om erkännandekultur. 

Design för lärande 

Design för lärande handlar om förutsättningarna för lärande. Det inbegriper institutionella 

inramningar, som normer och målsättningar, samt rum och andra resurser som har skapats för lärande 

(Selander & Kress, 2010, s. 67). Alla dessa resurser utgör förutsättningarna för iscensättningen och 

möter och påverkas av elevernas positionering, intressen och sociala interaktion, samt lärarens 

positionering och inblandning. Här kommer studien att försöka beskriva alla teckensystem som 

används i Bibeläventyret Gamla testamentet, som hur rummet och utrustningen används, hur 
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instruktörens tal och rörelsemönster används, hur elever används som resurser i drama osv. När vi 

kommunicerar använder vi oss av olika teckensystem (jfr eng. modes) (Selander & Kress, 2010, s. 26). 

Begreppet kan ersättas med semiotiska modaliteter (Danielsson & Selander, 2014; Björkvall, 2009), 

men jag väljer i uppsatsen att använda teckensystem. Teckensystem är socialt och kulturellt formade 

resurser för meningsskapande (Kress & Sidiropoulou, 2010, s. 116). Jewitt (2010, s. 245) pekar på att 

valet av teckensystem och artefakter påverkar de sociala relationerna och hur ämnesinnehållet 

konstrueras. Det handlar till exempel om hur bild, skriftligt verbalspråk, gester, rumsutformning, tal 

eller rörliga bilder används. Dessa teckensystem kan kombineras med varandra och människan har i 

alla tider använt olika teckensystem för att skapa mening. När olika teckensystem kombineras uppstår 

multimodalitet. Multimodalitet grundar sig på de teckensystem och resurser, som finns till hands för 

att tolka världen och skapa mening (Selander & Kress, 2010, s. 26). Rostvall & Selander (2010, s. 13) 

anser att kommunikation alltid är multimodal, den sker alltså i olika teckensystem samtidigt och de 

skilda budskapen kan antingen stödja eller motsäga varandra eller helt enkelt vara olika. Ekström 

(2010, s. 71) menar också att alla kommunikativa processer är kroppsliga företeelser. 

Design i lärande 

Design i lärande sker när den lärande möter iscensättningen. Läraren gestaltar sin design för lärande i 

olika teckensystem med deras semiotiska resurser. Semiotik är läran om tecknen och hur de 

kombineras i olika medier (Rostvall & Selander, 2010, s. 13). Semiotiska resurser, eller bara resurser, 

kan beskrivas som byggstenarna inom varje teckensystem (Björkvall, 2009, s. 13). Vi använder dessa 

byggstenar för att skapa mening. Ett teckensystem i sig bär ingen mening, utan det är när flera resurser 

används på ett organiserat sätt för kommunikation och lärande som de får en mening (Björkvall, 2009, 

s. 15; Danielsson & Selander, 2014, s. 32). Dessa semiotiska resurser har inte statiska betydelser utan 

bär på betydelsepotentialer, som dock inte är obegränsade (Björkvall, 2009, s. 15). Olika teckensystem 

bär i sig själva ingen mening, utan när vi använder deras semiotiska resurser i olika kombinationer 

tilldelar vi någonting betydelse och skapar mening (Selander & Kress, 2010, s. 26). De semiotiska 

resurserna har en meningspotential (eng. affordance) som omfattar både den erbjudna meningen och 

den uppfattade meningen (Danielsson & Selander, 2014, s. 32).  

När den lärande möter lärarens gestaltning av erbjuden mening börjar den lärande bearbeta, eller 

transformera, informationen med hjälp av olika semiotiska resurser och gestaltar sin egen förståelse 

(Selander & Kress, 2010, s. 113). Meningsskapande kan enligt Selander och Kress (2010, s. 33) 

förstås som en kreativ handling där man omskapar redan befintliga representationer. Det är ett uttryck 

för hur individen orienterar sig mot och engagerar sig i världen. Meningsskapande sker i 

transformationen när den lärande utifrån befintliga representationer och semiotiska resurser 

sammanfogar en ny bild, eller ny representation, utifrån vad den lärande ser som centralt (Selander & 

Kress, 2010, s. 33). Rostvall och Selander (2010, s. 13) uttrycker att lärande kan ses som en process 

som utmärks av en ökad förmåga att visa fram och använda skilda tecken och teckensystem. Utan 

tecknen förblir kunskapen dold inom oss. Tecknen är länken mellan individen och kulturen. Lärande 

kan alltså spåras i människors teckenskapande (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 183). Med 

representation menas i uppsatsen de tecken som formas i en bestämd ordning i en konkret situation för 

att uttrycka hur en person uppfattar världen (Selander & Kress, 2010). I undervisningen gör läraren 

representationer som sedan eleverna omskapar till nya representationer eller tecken. Den är ett sätt att 

visa sin förståelse och ska inte uppfattas som en sann återspegling av hur något är. Lärandet inom 

didaktisk design ses här som skillnaderna mellan olika representationer som en individ designar vid 

olika tillfällen (Selander & Kress, 2010, s. 37). 
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I den här studien kommer den erbjudna meningen att analyseras i den multimodala designen i 

Bibeläventyret. Den uppfattade meningen kommer att analyseras i ett första steg genom det 

engagemang som eleverna visar och som utgör tecken på transformation och lärande. Däremot tar 

studien inte upp elevernas representationer eller den varaktiga uppfattade meningen beskriven av 

eleverna själva. 

Erkännandekultur 

Del tre i didaktisk design handlar om erkännandekultur och där fortsätter den lärande att bearbeta och 

skapa representationer, men gör även en metareflektion för att kunna göra en bedömning av sitt 

lärande (Selander & Kress, 2010, s. 114). Förutom den lärandes egen bedömning gör också läraren en 

bedömning. När man studerar bedömning studerar man en aspekt av kommunikation (ibid., s. 147). 

Det finns två typer av bedömning inom didaktisk design, formativ och summativ. Den formativa 

bedömningen sker kontinuerligt under hela lärprocessen, där vad som erkänns som lärande blir synligt 

i kommunikationen mellan lärare och den lärande och i den multimodala designen. I avslutning en på 

en lärprocess sker den summativa bedömningen då eleverna får reflektera över sitt lärande och läraren 

gör en slutlig bedömning (ibid., s. 114). Erkännandekultur är inte en del av den här studiens syfte och 

kommer inte att tas upp i analysen. Däremot berörs den i diskussionen när det gäller vidare forskning. 

Design av en formell lärsekvens 

Design av en formell lärsekvens är den modell som Selander och Kress (2010, s. 114) konstruerat för 

att förklara på den didaktiska designens lärprocess (figur 1). Modellen åskådliggör den process som 

ständigt pågår i lärandet där många olika faktorer spelar roll samtidigt. Lärsekvensen med sina två 

transformationscyklar kan delas upp i fyra sekvenser; iscensättning, transformerings- och 

formeringssekvensen, representation samt bedömning. Studiens analys görs utifrån denna uppdelning 

(Svärdemo-Åberg, 2009, s. 219).  

 

Figur 1. Design av en formell lärsekvens (Selander & Kress, 2010, s. 114). 

I den första transformationscykeln kan man undersöka hur och vad läraren iscensätter, samt hur 

eleverna söker och bearbetar information, genom att titta på interaktionen mellan elever, mellan elever 
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och lärare och mellan elever och teckensystem (Selander, 2010b, s. 42). Mina forskningsfrågor inriktar 

sig på att undersöka design för och i lärande i Bibeläventyret utifrån iscensättningen och den första 

transformationscykeln, som innefattar transformerings- och formeringssekvensen. Analysen kommer 

inte att ta upp representation och bedömning men de kommer att beröras i diskussionen. 

Syftet med undersökningen har en teoriprövande karaktär, eftersom ett multimodalt perspektiv på 

lärande ska prövas på Bibeläventyret Gamla testamentet. Trots att tidigare forskning tar upp många 

teckensystem och tillhörande semiotiska resurser, som gester, drama, bilder och klassrummet, tycker 

jag mig ändå se att muntligt eller skriftligt verbalspråk i kombination med tryckt eller digital layout 

och bilder ofta är det som teorin prövas på. Därför blir det intressant att se om teorin fungerar även på 

de mer kroppsliga och spatiala teckensystemen i Bibeläventyret. Bibeläventyret kombinerar många 

teckensystem samtidigt och det blir även intressant att se om detta mot teorin skapar engagemang och 

transformation hos eleverna. 

Tidigare forskning 

Huvudkällan till studiens perspektiv och analysmetod, vilka jag beskrivit ovan, är Design för lärande 

– ett multimodalt perspektiv av Staffan Selander och Gunther Kress (2010). Utifrån den boken har jag 

sökt vidare efter forskning om design för lärande utifrån ett multimodalt perspektiv. I den 

vetenskapliga tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige hittade jag en artikel av Leijon och 

Lindstrand (2012) som tar upp socialsemiotik och design för lärande som två multimodala teorier om 

lärande, representation och teckenskapande inom högre utbildning. Artikeln fokuserar på lärandets 

komplexitet, målstyrning och erkännandekultur i högre utbildning samt diskuterar hur ett 

designteoretiskt perspektiv kan användas för att förstå lärande och lärandets förutsättningar. 

Författarna ser hur teckenskapande och meningsskapande blir en ingång till hur man kan närma sig 

och förstå vad högskolestudenter riktar sitt engagemang mot och hur deras förståelse för utbildningen 

och institutionen ser ut. Leijon och Lindstrand (2012, s. 187) menar att ett fokus på tecken- och 

meningsskapande medför en öppenhet för studenternas kreativitet, till skillnad från fokus på 

konventionalitet. Även om denna studie riktar sig mot högre utbildning kan den ge stöd för analysen 

av meningsskapande hos eleverna i Bibeläventyret Gamla testamentet. 

Sökningar på multimodalitet på EBSCOhost, DiVA, Libris, Google Scholar och avhandlingar.se visar 

att det finns mycket forskning om multimodalitet utifrån ett socialsemiotiskt, designteoretiskt 

perspektiv från de senaste tio åren. Tre forskare är återkommande i sökningar och referenslistor till 

artiklar och avhandlingar, Carey Jewitt, Gunther Kress och Theo van Leeuwen. Gunther Kress har 

som jag tidigare tagit upp skrivit huvudkällan till den här undersökningens perspektiv och 

analysmetod tillsammans med Staffan Selander (2010). Kress har tillsammans med van Leeuwen 

(2006) skrivit om visuell kommunikation och det är deras tankar som Björkvall (2009) presenterar på 

svenska. Jewitt har, själv eller tillsammans med andra, skrivit flera artiklar som jag refererar till 

(Jewitt, 2005; Jewitt, 2010; Jewitt, Moss & Cardini, 2007). 

Jewitt (2005) presenterar en socialsemiotisk analys av tre olika skolklassrum i ämnet engelska i 

Storbritannien. Klassrummet ses som en multimodal resurs och artikeln tar särskilt upp visuella 

uppställningar (eng. displays) och rumslig design. En lärares klassrum kan utifrån detta perspektiv 

förstås som ett tecken på hur hon eller han förmedlar den officiella kursplanen från regering och skola. 

Skillnaderna mellan klassrummen, säger Jewitt, kan delvis förstås som en konsekvens av den 

komplexa väv av sociala relationer som förmedlar och ramar in pedagogik. Jewitt säger vidare att 

klassrummets design kan överensstämma med lärarens design för lärande i övrigt eller motsäga den. 
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Bibeläventyret använder rummet multimodalt i sin design för lärande. Bibeläventyret tar plats i 

klassrum som redan är designade av skolor och lärare, men tar över klassrummet, använder de 

förutsättningar som finns i den existerande designen och bygger upp sin egen design. Utifrån Jewitts 

undersökning är det intressant att se om den spatiala designen i Bibeläventyret överensstämmer eller 

motsäger den design som redan finns. Även Leijon (2013) tar upp rummet som resurs för och i 

lärande, i linje med det perspektiv som Selander och Kress (2010) har på lärande. Hennes avsikt är att 

spåra tecken på lärande i relation till människor och rum, där ett rum är något som formas utifrån 

interaktion. Hon tar upp hur ett rum och dess resurser har betydelse för de handlingar som sker, vilket 

är något av det jag vill undersöka i min studie om Bibeläventyret. 

Jewitt et. al. (2007) diskuterar hur lärare utformar texter på interaktiva whiteboardtavlor med fokus på 

hastighet, interaktivitet och multimodalitet, i engelska klasser på högstadiet. De lyfter fram lärarens 

roll i digitala texters design och möjligheten hos texters design att skapa förändring (eller inte). Det 

finns enligt Jewitt et. al. (2007) en förväntan på att interaktiva whiteboards ska vara multimodala, 

skapa interaktivitet och medföra att undervisningen går i ett högre tempo. Studien visar dock att det 

inte med självklarhet går att kombinera alla dessa tre aspekter samtidigt. Om det till exempel är hög 

interaktivitet bland eleverna sjunker tempot. Studien tar också upp att interaktiva whiteboards passar 

bra in i traditionell klassrumsdesign, då de sitter längst fram, som en svart tavla, och bibehåller 

lärarens placering långt fram i klassrummet. En interaktiv whiteboard innebär inte självklart att 

undervisningen blir mer multimodal eller interaktiv. En del lärare använder den likadant som en svart 

tavla. I Bibeläventyret användes tidigare OH-apparaten och numera projektor med en 

bildskärmspresentation för att visa bilder, skriva ner nyckelord m.m. Här blir det intressant att 

analysera den multimodala användningen av bildskärmspresentation, elevhäften, tal och gester. 

Används bildskärmspresentation bara som en ersättning för svarta tavlan eller OH-apparaten eller 

fyller den fler funktioner?  

Svärdemo-Åberg (2009) tar upp hur elever skapar tecken i en digital miljö utifrån Selander och Kress 

(2010) design av en formell lärsekvens. Hon analyserar framförallt hur eleverna representerar sitt 

lärande i en bildskärmspresentation. Bibeläventyret använder inte bildskärmspresentation som en 

resurs som eleverna själva får arbeta med, men analysen bidrar ändå till vidgad förståelse i min studie 

och ger mig analysbegrepp kring iscensättning och transformation. 

Kjällander (2011) undersöker digitala lärresurser, meningsskapande och lärande hos elever i SO-

klassrummet. Det är intressant att studien rör sig inom samhällsvetenskapliga ämnen, men eftersom 

fokus ligger på digitala lärresurser har jag inte så stor nytta av den i min studie. 

Leijon (2010) undersöker i sin avhandling meningsskapande och tecken på lärande över tid bland 

lärarstudenter. I min undersökning har jag inte med tidsaspekten, det vill säga jag jämför inte 

elevernas meningsskapande och lärande vid två olika tidpunkter, utan jag kan bara analysera de tecken 

på lärande som finns i transformationen under de observerade lektionerna. 

Antologin Design för lärande (Rostvall & Selander, 2010) samt Kristina Danielssons och Staffan 

Selanders (2014) Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete har varit ett stöd i teoretisk 

förankring och analys. Jag har sökt i den digitala tidskriften Designs for learning 

(www.designsforlearning.nu) som publicerar artiklar ur ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv. 

Dock hittade jag inte någon artikel som tillförde någon ny aspekt i min studie. Det finns mycket 

ytterligare forskning kring multimodal design för lärande och jag hade kunnat välja ut fler artiklar och 

avhandlingar till min studie, men jag har behövt begränsa mig.  



 

10 

 

Ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv på lärande omfattar alla typer av teckensystem (digitala 

medier, klassrumsutformning, ord, gester, bild, färg etc.) men mycket av den forskning som jag hittat 

handlar om hur den digitala världen gjort inträde i skolan (Jewitt et. al., 2007; Kjällander 2011; 

Lindstrand, 2010; Svärdemo-Åberg, 2009; Åkerfeldt, 2014) eller om hur läromedel i form av böcker 

är didaktiskt designade (Danielsson & Selander, 2014; Selander, 2010a). I sin design för lärande 

använder Bibeläventyret digitala medier med, men de bär inte själva designen. Det finns inte en 

lärobok i den traditionella bemärkelsen, utan läromedlet är helheten i designen. Klassrummets 

påverkan på undervisningen tas upp i forskning, men mer utifrån hur klassrummet ser ut än hur det 

används (Jewitt 2005; Kress & Sidiropoulou, 2010). Leijon (2013) talar mer om hur rummet används i 

lärandet, men studien handlar om en annan målgrupp, högskolestudenter, än min. Klassrummet 

används frekvent i designen i Bibeläventyret, både utifrån den design det hade från början och den 

design Bibeläventyret lägger på det. Det finns fler ämnesspecifika studier, som hur kroppen används i 

slöjdundervisningen (Ekström, 2010), hur bildundervisningen (Öhman-Gullberg, 2010) eller 

musikundervisning (Kempe & West, 2010; Rostvall, 2010) kan fungera multimodalt samt hur 

naturvetenskapliga ämnen använder multimodala redskap (Boström, 2010). Det finns även studier 

kring hur museiutställningar är didaktiskt designade (Kahr-Højland, 2010; Insulander, 2010). Jag 

saknar dock forskning kring hur kroppen, musik, bilder, det spatiala rummet, berättande osv. fungerar 

i samspel med varandra inom samhällsvetenskapliga ämnen, och ännu mer specifikt inom 

religionskunskapen. 

Centrala begrepp 

Valet av analysbegrepp har gjorts utifrån Kress och Selanders (2010, s. 114) design av formell 

lärsekvens och utifrån det upplägg av analys som Svärdemo-Åberg (2009) använder. Utifrån studiens 

syfte kommer jag att analysera iscensättning, där man kan se vilka teckensystem som används och 

vilken mening som erbjuds, samt transformation, där man kan se elevernas engagemang som tecken på 

transformation. 

Iscensättning 

Iscensättning handlar om hur lärsekvenser sätts igång. Utifrån potentiella resurser (teckensystem och 

semiotiska resurser), syfte och institutionella mönster (normer, rutiner, regler och sanktioner) 

iscensätter läraren, eller annan person, en lärsekvens (Selander & Kress, 2010; Svärdemo-Åberg, 

2009). Här erbjuder läraren mening med hjälp av olika teckensystem i en multimodal kommunikation. 

Iscensättning sker inte bara vid en lektionsstart, utan varje gång ny mening erbjuds. Iscensättningen är 

förutsättningen för att den första transformationscykeln ska sättas igång och ger hela tiden nya 

meningserbjudanden för transformering. I analysen kommer jag under iscensättning beskriva alla 

teckensystem i Bibeläventyret Gamla testamentet och hur de erbjuder mening för eleverna. 

Transformering och formering 

I lärprocessen tar eleverna den erbjudna meningen och transformerar och formerar den till kunskaper 

genom teckenskapande (Selander & Kress, 2010, s. 114; Svärdemo-Åberg, 2009, s. 219). 

Transformering är att börja bearbeta den erbjudna meningen och formering är ett första steg till att 

eleverna i andra transformationscykeln skapar egna representationer av erbjuden mening (Selander & 

Kress, 2010, s. 114). I ett designteoretiskt perspektiv ser man den lärande individen som hela tiden 

involverad i meningsskapande och teckenskapande. I analysen kommer jag under transformering och 
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formering ta upp det engagemang som eleverna visar, som tecken på lärande eller uppfattad mening. 

Eleverna engageras i olika teckensystem och processen att simulera den erbjudna meningen och göra 

om den till uppfattad mening går in i varandra. 

Engagemang 

Eftersom jag använder ordet engagemang i mina forskningsfrågor och i analysen vill jag klargöra hur 

det används i denna studie. Begreppet används för att beskriva någon form av deltagande från den 

lärandes sida. Det kan vara ett uppmärksamt lyssnande, kroppsspråk, gester och blickar eller muntliga 

och skriftliga uttalanden och frågor eller deltagande i draman och andra aktiviteter. Leijon & 

Lindstrand (2012, s. 185) menar att genom att studera hur människor investerar sitt engagemang och 

på olika sätt riktar sin uppmärksamhet i kommunikativa handlingar får vi ledtrådar kring vad de 

urskiljer som centrala aspekter av det de arbetar med i stunden. 
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Kapitel 3 Metod 

För att svara på mina forskningsfrågor om vilka teckensystem som används i design för lärande i 

Bibeläventyret Gamla testamentet, vilken mening dessa teckensystems semiotiska resurser erbjuder i 

lärandet, samt hur elevernas engagemang kan beskrivas har jag samlat in data som täcker in alla 

teckensystem, hur de används samt hur eleverna agerar. Datainsamling har skett på tre sätt. För det 

första har jag sammanställt det material som ingår i basutrustningen för Bibeläventyret Gamla 

testamentet (se bilaga 7), för det andra har jag gjort videoobservationer av två lektioner i 

Bibeläventyret Gamla testamentet, som jag själv var instruktör i, och transkriberat delar av dessa och 

för det tredje har jag använt min egen efterhandsbeskrivning från ytterligare en bibeläventyrslektion, 

då jag också var instruktör. Den som leder undervisningen i Bibeläventyret kallas instruktör. Jag 

använder det begreppet genom hela uppsatsen, dels för att det är den titel som används i praktiken, 

dels för att det gör det lätt att skilja instruktören från skolans ordinarie lärare. 

Datainsamling 

Bibeläventyret finns både för Gamla testamentet och Nya testamentet. Varje äventyr genomförs på 4,5 

h uppdelat på 3–4 lektioner i åk 4 och åk 5. Den didaktiska designen är i stort sett densamma i båda 

äventyren, även om innehållet och en del resurser skiljer sig åt. För att avgränsa studien har jag bara 

undersökt Bibeläventyret Gamla testamentet. 

Basutrustningen 

Det finns en viss basutrustning i läromedlet som alla instruktörer använder (se bilaga 7). Därutöver 

finns en frihet för instruktörer att komplettera med annat material. Jag har avgränsat mig till den 

basutrustning som Manual till Bibeläventyret Gamla testamentet rekommenderar (Magnusson, 2000). 

I basutrustningen finns många av de teckensystem och resurser som används i designen. Manualen 

beskriver hur instruktören bör lägga upp olika delar av lektionerna. Därför har det varit viktigt att ha 

med basutrustningen i min datainsamling. Eftersom jag själv är bibeläventyrsinstruktör har jag tillgång 

till basutrustningen. 

Efterhandsbeskrivning av lektion 1 

I den första lektionen i Bibeläventyret Gamla testamentet introduceras många av de teckensystem som 

används och därför ville jag få med data från denna lektion. Eftersom jag inte hann få samtycke till att 

filma tidigt nog valde jag att göra en efterhandsbeskrivning av den första lektionen (70 min), här 

kallad lektion 1. Det var jag själv som höll i lektionen, i en annan klass än den jag filmade i men på 

samma skola, och så snart jag kom hem skrev jag ner allt i kronologisk ordning så väl jag mindes. 

Videoobservation av lektion 3 och 4 

Videoobservation är det bästa sättet att fånga upp så mycket som möjligt av interaktioner och 

användning av olika resurser (Ahrne & Svensson, 2015, s. 114). Om jag bara skulle observerat på plats 

skulle jag inte ha hunnit skriva ner eller kunnat beskriva allt med ord. En videokamera kan å ena sidan 

stå på i klassrummet utan att påverka undervisningssituationen på samma sätt som en observatör som 
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för anteckningar kan göra. Å andra sidan kan elever bli spända av att de blir filmade. Det kan också 

vara fler som tackar nej till att vara med i studien, för att de inte vill bli filmade, än om jag valt en 

annan metod. Jag valde ändå att filma och har gjort videoobservationer av två lektioner i en åk 4. 

Dessa lektioner utgjorde hälften av ett helt Bibeläventyr Gamla testamentet. Åk 4 valde jag för att det 

är den årskurs som Bibeläventyret Gamla testamentet är rekommenderat för. Före den ena lektionen 

spelade jag även in instruktörens förberedelser i klassrummet. Denna observation är 18 min. 

Lektionsobservationerna är på vardera 65 min (lektion 3) och 70 min (lektion 4). Jag kallar dem 

lektion 3 och 4 därför att det är den tredje och fjärde gången klassen har Bibeläventyr Gamla 

testamentet. Jag har gjort videoobservationen i en klass där jag själv varit bibeläventyrsinstruktör. 

Eftersom jag då både fått en forskarroll och en informantroll har det varit en nackdel, vilket jag tar upp 

mer under etiska aspekter. Det var dock svårt att hitta någon instruktör som samtyckte till att jag skulle 

filma dem och de uttryckte en osäkerhet kring om skolan skulle säga ja. På det sättet var det lättare att 

få samtycke på en skola där jag redan var ett känt ansikte. 

Enligt Selander och Kress (2010, s. 114) design av en formell lärsekvens kan jag utifrån 

videoobservationen analysera iscensättning, den multimodala designen för lärande och elevernas 

transformering och formering av erbjuden mening enligt den första transformationscykeln. Skulle jag 

analysera elevernas representation, metareflektion och bedömning enligt andra transformationscykeln 

hade jag behövt samla in data i forma av elevintervjuer, fokusgrupper, videoobservation av 

uppföljande religionslektioner eller liknande. För att studien inte ska bli för stor har jag avgränsat mig 

till iscensättning och transformering-formering (Svärdemo-Åberg, 2009, s. 219). 

Dataurval 

Om man vill studera meningsskapande i klassrummet är det från ett multimodalt perspektiv inte 

tillräckligt att studera ett eller några teckensystem för sig utan alla teckensystem som utgör en del av 

den kommunikativa väven behöver tas med (Kress & Sidiropoulou, 2010, s. 112). Vidare säger 

Björkvall (2009, s. 7) ”att ta in samtliga betydelsebärande delar av en text i analys och tolkning är en 

huvudpoäng med det utvidgade textbegreppet”. Mitt dataurval görs därför utifrån att i analysen 

försöka få med alla teckensystem som används i den didaktiska designen i Bibeläventyret Gamla 

testamentet. 

Basutrustningen 

I analysen har manualen varit viktigast i basutrustningen. Informationen i manualen har kompletterat 

det inspelade materialet, när detta inte fått med alla teckensystem och resurser. Det mesta av 

basutrustningen syns och används under de inspelade lektionerna, så övrig basutrustning används mest 

som stöd till videoanalysen. Ur manualen (Magnusson, 2000) har jag valt delar som berör 

iscensättningen av lektion 1. Det handlar om hur instruktören förbereder i klassrummet innan 

lektionen börjar, hur muntligt berättande, stora bibeln, bilderna, trolleri, rörelserna och nyckelorden 

samt kartan introduceras. Utdragen ur manualen finns i bilaga 4. 

Efterhandsbeskrivning av lektion 1 

Data från efterhandsbeskrivningen av lektion 1 har använts när de inspelade lektionerna inte gett data 

till viktiga delar av de teckensystem och semiotiska resurser som används. Eftersom detta är en 

svagare metod för datainsamling har jag inte använt dessa anteckningar i lika hög grad som 

videoobservationerna. Sekvenserna jag valt ut handlar om iscensättningen av hela Bibeläventyret 
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Gamla testamentet, med instruktörens förberedelser och mottagande av klassen, det muntliga 

berättandet, stora bibeln, bilderna, trolleri, rörelser och nyckelord samt kartan. Utdragen finns att läsa i 

bilaga 5. 

Videoobservationer av lektion 3 och 4 

Jag har tittat igenom videoobservationerna och sedan valt att transkribera delar av dem. 

Transkriptionen har gjorts utifrån de konventioner som används i konversationsanalys (Tholander & 

Cekaite, 2015, s. 198, se även bilaga 3). För att förtydliga transkriptionen har en del bilder lagts till. 

Urvalet av vad som transkriberats har gjorts utifrån vilka sekvenser som bäst svarar på mina frågor om 

vilka teckensystem som används, hur deras resurser erbjuder mening samt hur elevernas engagemang 

kan beskrivas. Valet har utgått från teckensystemen stora bibeln, bilderna, rörelser och nyckelord, 

kartan, rappen samt drama. I möjligaste mån har jag valt delar där alla forskningsfrågorna kan 

analyseras, men i den mån forskningsfrågorna inte blivit tillräckligt besvarade av dessa utdrag har jag 

valt ut fler sekvenser. I lektion 3 har jag valt ut uppstarten av lektionen för att analysera 

iscensättningen av en lektion och hur teckensystem används i repetition. I lektion 4 har jag valt ut de 

avslutande minuterna för att kunna analyser hur Bibeläventyret Gamla testamentet avslutas, vilka 

tecken på uppfattad mening som syns hos eleverna och samt hur eleverna erbjuds fortsatt 

meningsskapande. Däremellan har jag valt ut sekvenser som visar ytterligare multimodalt användande 

av teckensystemen och som tydliggör hur dessa erbjuder mening och skapar engagemang hos 

eleverna. Utdragen finns att läsa i bilaga 6. Eftersom den didaktiska designen i Bibeläventyret Gamla 

testamentet bygger på ett multimodalt användande av teckensystem hela tiden har urvalet gjorts med 

viss godtycklighet. Andra sekvenser hade kunnat visa på samma eller snarlika fenomen som de jag 

valt ut. 

Uppläggning och genomförande 

På ett tidigt stadium visste jag att jag ville undersöka Bibeläventyret, men jag visste inte utifrån vilket 

perspektiv eller med vilken metod. Det blev en något utdragen process för mig att hitta rätt, men när 

jag till slut läste in mig på designteoretiskt, multimodalt perspektiv blev det tydligt att jag ville anta det 

perspektivet för studien och ungefär hur jag ville gå tillväga. 

Till en början visste jag inte om jag skulle få möjlighet att göra en videoobservation av Bibeläventyret 

Gamla testamentet i en åk 4. Därför valde jag först att börja transkribera och analysera en inspelning 

av ett Bibeläventyr Gamla testamentet som hölls för vuxna som gick en instruktörskurs. Dessa filmer 

var välgjorda, men de vuxna deltagarna var inte i bild så mycket och inspelningen var några år 

gammal, så jag fortsatte att söka en möjlighet att spela in i en åk 4 samtidigt som jag jobbade med 

transkribering och kategorisering av vuxenfilmerna. 

Så fort jag fått ett godkännande från en skola att göra videoobservation där skickade jag ut blanketter 

om samtycke till alla elever i den aktuella klassen. Både föräldrar och elever ombads skriva under (se 

bilaga 2). Eftersom skolan är tvåspråkig skrev jag samtycken både på svenska och engelska. Läraren 

samlade in samtyckena och jag samlade in en del när jag var på skolan och hade andra 

bibeläventyrslektioner. Ungefär två tredjedelar av klassen lämnade in blanketten och ungefär halva 

klassen gav samtycke till att delta i studien. Tidsmässigt gavs det möjlighet till att göra 

videoobservation av lektion 3 och 4. I väntan på att kunna göra videoobservationer gjorde jag en 

efterhandsbeskrivning av lektion 1.  
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Ahrne och Svensson (2015, s. 114-127) ger många bra råd kring utrustning och hur själva 

inspelningen kan gå till. Vid videoobservationen använde jag en filmkamera på stativ med inbyggd 

mikrofon av bra kvalitet. Jag placerade filmkameran längst bak i klassrummet när jag spelade in 

instruktörens förberedelser inför lektion 3. Därefter flyttade jag kameran till mitten av klassrummets 

vänstra vägg. De eleverna som gett samtycke till att delta i studien fick sätta sig långt fram, så att de 

kom i bild, medan de som tackat nej eller inte lämnat in blanketten fick sätta sig långt bak så att de inte 

kom med i bild. Jag valde att sätta kameran längs vänstra väggen därför att det under denna lektion 

hände mer saker längst fram, i mitten och till höger. Lektion 4 placerades eleverna likadant, men jag 

valde nu att ställa kameran längs högra väggen istället, eftersom det skulle hända mer längs den 

vänstra under denna lektion. Det bästa hade varit om hela klassen gett samtycke till att delta i studien 

och jag därmed hade kunnat placera kameran så att hela klassrummet var i bild. Nu finns det delar av 

videoobservationen där instruktören och eleverna inte syns utan bara hörs. Instruktören frågade enbart 

elever som gett samtycke till att delta i studien om att ställa upp i draman och annat där de syns eller 

hörs i bild. Denna avgränsning är till nackdel för studien, då det inte blir ett lika naturligt val i hela 

klassen av vilka som engageras i draman, etc. 

Eftersom jag själv var instruktör på lektionerna fick jag i förväg planera för hur min forskarroll och 

min instruktörsroll skulle påverka varandra så lite som möjligt. Jag valde en kamera på stativ med 

tillräckligt lång batteritid och stort minneskort så att jag inte skulle behöva göra något med kameran 

under själva lektionen. Innan jag satte på kameran förklarade jag för eleverna att jag skulle filma, hur 

de skulle sitta och att de inte skulle bry sig om kameran. Därefter satte jag på kameran och släppte min 

forskarroll. Vid något tillfälle blev jag orolig att elever skulle röra kameran, men jag tror inte det 

påverkade min instruktörsroll nämnvärt. Det har funnits fördelar med att jag haft dubbla roller. 

Eftersom jag redan haft ett par bibeläventyrslektioner i klassen var klassen positiva till innehållet och 

till mig och blev inte oroliga av att de skulle filmas. Jag har också, trots att allt inte kommit med i bild, 

direkt efteråt kunna transkribera även det som inte var i bild eftersom jag själv genomfört lektionen 

och kom ihåg vad som hände. När videoobservationerna var färdiga tittade jag igenom dem och valde 

ut vilka delar som skulle transkriberas. 

När det gäller insamling av basutrustningen som används i Bibeläventyret Gamla testamentet (se 

bilaga 7) har jag samlat ihop mitt eget material, där jag har de senaste uppdateringarna av bilder, 

karttecken m.m. Jag har också laddat ner senaste versionen av manualen för Bibeläventyret Gamla 

testamentet (Magnusson, 2000) från instruktörernas hemsida. 

Materialbearbetning 

I resultatdelen har jag till att börja med beskrivit insamlade data överskådligt. Innehållet i 

basutrustningen har räknats upp och åskådliggörs med foton i analysen. Själva förloppet i 

efterhandsbeskrivningen av lektion 1, förberedelserna inför lektion 3 samt videoobservationerna av 

lektion 3 och 4 har beskrivits överskådligt. I analysdelen har jag fördjupat beskrivningen av de 

sekvenser jag valt ut för analys. 

I analysarbetet, både av basutrustning, transkriberade videoobservationer och efterhandsbeskrivning 

har jag använt mig av Kress och Selanders (2010, s. 114) design av formella lärsekvenser. Design för 

lärande, i form av potentiella resurser, alltså resurser som kan vara meningsskapande, syften och 

institutionella mönster och iscensättningen av dessa tre utgör första delen i design av en formell 

lärsekvens (ibid., s. 114; Svärdemo-Åberg, 2009). Jag har analyserat iscensättningen av de 

teckensystem och resurser som finns i Bibeläventyret Gamla testamentet, men även berört de syften 

och institutionella mönster som framkommer i de fall dessa påverkar teckensystemen, erbjuden 
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mening eller elevernas engagemang. Bibeläventyret Gamla testamentet är ett koncept som bjuds in i 

skolan och eleverna klassrum, med en instruktör som inte arbetar på skolan i vanliga fall. Förutom de 

syften och institutionella mönster som Bibeläventyret Gamla testamentet bär med sig finns också 

syften och mönster från skolans och lärarens sida. Jag berör hur skolans syften påverkar 

klassrumsdesignen och hur detta tas med i Bibeläventyret Gamla testamentet, men i övrigt analyserar 

jag inte skolans syften och institutionella mönster. När iscensättningen går in i den första 

transformationscykeln kan design i lärande analyseras. Kommunikation pågår ständigt i klassrummet i 

olika teckensystem (Kress & Sidiropoulou, 2010, s. 112). Utifrån en beskrivning av den multimodala 

kommunikationen kan analysen gå vidare till de olika typer av mening som erbjuds. I dataanalysen har 

jag beskrivit den mening som erbjuds eleverna och det engagemang som eleverna visar. Elevernas 

engagemang kan ses som ett första tecken på transformation. I någon mån sker även en början till 

representation, eller formering, av deras lärande i första transformationscykeln och denna tas också 

upp i analysen. Eftersom den andra transformationscykeln ligger utanför studien syfte har data inte 

analyserats utifrån den. 

I diskussionen har jag försökt att utifrån de teckensystem jag hittat, den mening de erbjuder och hur 

jag anser att detta kan synas genom elevernas engagemang argumentera för hur designen för och i 

lärande i Bibeläventyret Gamla testamentet erbjuder en hög möjlighet till lärande. Jag har funderat 

kring hur mycket man kan tolka in att eleverna uppfattat mening och börjat formera denna genom att 

titta på hur de agerar under ett Bibeläventyr Gamla testamentet. Angående studiens betydelse har jag 

diskuterat hur resultaten står sig mot läroplanens kunskapsmål och syfte att ha en varierad 

undervisning (Skolverket, 2011) och mot målbeskrivningen för Bibeläventyret (Svenska 

Bibelsällskapet, u.å.). Jag har även berört möjlig betydelse inom andra områden i skolan. Vidare lyfter 

jag fram frågor som studien inte tar upp kring representation och bedömning för att betona behovet av 

vidare forskning på Bibeläventyret.  

Tillförlitlighetsfrågor 

Eftersom Bibeläventyret Gamla testamentet som läromedel är ett koncept som varje instruktör ska 

följa, om än med viss variationsfrihet (Svenska Bibelsällskapet, u.å.) kan studien antas gälla generellt 

för alla Bibeläventyr Gamla testamentet när det gäller design för lärande. När det gäller design i 

lärande och elevernas engagemang kan detta se olika ut i olika klasser, men den överväldigande 

positiva återkoppling som eleverna ger i utvärderingar över hela Sverige kan peka på att även studiens 

resultat av design i lärande kan gälla för många lektioner i Bibeläventyret Gamla testamentet. Dock 

kan man utifrån studien inte dra några slutsatser kring att en liknande design för och i lärande i andra 

skolämnen eller teman skulle ge samma resultat. 

Eftersom studien kräver ett stort analysarbete av många olika teckensystem finns det risk att analysen 

inte är så detaljerad och det minskar den vetenskapliga tillförlitligheten. Däremot tycker jag mig se att 

det perspektiv studien har och den metod den genomförs med verkligen undersöker det som avses att 

undersökas (Fejes & Thornberg, 2015, s. 258). 

Instruktören använder genom sin berättarröst, sina rörelser, sina val av vilka bibelberättelser som 

betonas och sitt sätta att bemöta eleverna olika semiotiska resurser i de teckensystem som finns i 

Bibeläventyret Gamla testamentet. Dessa resurser används olika av olika instruktörer. För att stärka 

generaliserbarheten i studien hade en analys av flera olika instruktörer varit av värde, men det hade 

gjort studien för stor. Certifieringen av bibeläventyrsinstruktörerna säkerställer att det upphovsrättsligt 

skyddade konceptet följs (Svenska Bibelsällskapet, u.å.). Därmed stärks generaliserbarheten i att 

endast analysera ett Bibeläventyr Gamla testamentet. 
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Etiska aspekter  

Samhällsvetenskaplig forskning kräver samtycke från informanterna. Eftersom barnen i studien är 

under 15 år har jag bett om skriftligt samtycke från vårdnadshavarna, men även från barnen, för att 

göra videoobservationer. Även deltagande lärare har gett sitt samtycke. Om videoobservation görs på 

en kommunal skola bör informanterna också informeras om att inspelningen kan komma att betraktas 

som offentlig (Codex, u.å.a), men eftersom jag gjorde min undersökning på en friskola gäller inte 

samma regler kring offentlighetsprincipen. Vid inspelning av interaktioner mellan människor eller 

människor och miljö registreras långt mer än vad informanterna ofta är medvetna om (Ahrne & 

Svensson, 2015). Därför har jag när jag skickat ut förfrågan om samtycke försökt vara tydligt med 

studiens syfte, vad som kommer att analyseras samt hur datamaterial kommer att hanteras. Jag har 

tagit hjälp av rekommendationerna på Codex – regler och riktlinjer för forskning (Codex, u.å.b). 

När det gäller basutrustningen i Bibeläventyret Gamla testamentet så är manualen inte fritt tillgänglig 

för allmänheten, utan den får man tillgång till först som utbildad bibeläventyrsinstruktör. Jag har valt 

att bara ta med utdrag av manualen i uppsatsen. Däremot kan jag på förfrågan visa den för andra inom 

forskarvärlden. 

För den efterhandsbeskrivning som jag har gjort av lektion 1 har jag inte bett om samtycke. Jag har 

bedömt att detta inte behövs, då inga känsliga uppgifter lämnas ut och inga elever nämns vid namn. I 

denna efterhandsbeskrivning finns en risk att min forskarroll påverkas av min instruktörsroll. Därför 

har jag valt att inte tolka data bara utifrån efterhandsbeskrivningen, utan den har fått stöd av manualen 

eller av videoobservationerna. 

Jag är själv bibeläventyrsinstruktör och i botten även grundskollärare. Detta kan ha försvårat för mig 

att förhålla mig distanserat till min undersökning. Jag har försökt vara noggrann med att inte värdera 

och övertolka i analysarbete, resultat och diskussion. Samtidigt är det en fördel att jag själv är väl 

inläst på Bibeläventyret, vet hur det fungerar och är van vid att undervisa.  
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Kapitel 4 Analys och resultat  

I analysen vill jag visa de teckensystem som används i Bibeläventyret Gamla testamentet och hur en 

multimodal design för lärande kan erbjuda mening i lärandet och skapa engagemang hos den lärande. 

Jag har valt att utgå från den uppdelning i iscensättning, transformering-formering, representation och 

bedömning som Svärdemo-Åberg (2009, s. 219) gör av design av formell lärsekvens (Selander & 

Kress, 2010, s. 114). Analysen tar upp de två första delarna iscensättning och transformering-

formering utifrån mina forskningsfrågor. Jag undersöker alltså vilka teckensystem som används, hur 

deras semiotiska resurser erbjuder mening samt hur elevernas engagemang kan beskrivas. Alla tecken 

som används har inte en didaktisk funktion, utan analysen tar upp när kroppen, rösten, artefakter osv. 

används för att rikta uppmärksamheten mot något och alltså har en didaktisk funktion (Rostvall, 2010, 

s. 145). 

Till att börja med ger jag en översiktlig beskrivning av mina tre typer av data samt en inledande analys 

som motivering för den fördjupade analysens upplägg. Mer ingående beskrivningar av de sekvenser 

som analyseras är integrerade i den fördjupade analysen. Den fördjupade analysen presenteras utifrån 

de artefakter och teckensystem som finns i basutrustningen och som beskrivs som bärande i 

berättandet (Bibeläventyret, u.å.). Den inledande analysen bekräftar att dessa är bärande. Här syns hur 

föremål, jämte andra resurser som skrivet och talat verbalspråk och bilder är viktiga för att skapa 

mening kring ämnesinnehållet (Insulander, 2010, s. 185). Avseende iscensättning och transformering-

formering analyserar jag därefter i tur och ordning stora bibeln, bilderna, rörelser och nyckelord, 

kartan, rappen och drama. 

Iscensättningen görs enligt Selander och Kress (2010, s. 114) design av formell lärsekvens utifrån 

potentiella resurser, syfte och institutionella mönster. Iscensättning i Bibeläventyret Gamla testamentet 

finns både på makro- och mikronivå. Översta nivån är uppstarten av Bibeläventyret Gamla testamentet 

i lektion 1. Nästa nivå är att varje lektion startar med en iscensättning med hjälp av repetition, sedan 

kommer en nivå av att iscensätta olika avdelningar i Bibeläventyret Gamla testamentet, t.ex. 

Domartiden, därefter en nivå där varje berättelse iscensätts, t.ex. berättelsen om Jerikos murar och den 

minsta nivån är att en liten del i en berättelse kan iscensättas, som t.ex. en boköppning. Analysen 

utifrån artefakter och teckensystem kommer att röra sig på olika nivåer av iscensättning. 

Transformering-formering analyseras utifrån det engagemang som eleverna visar när de möter 

erbjuden mening. Engagemanget tyder inte självklart på att de transformerar den erbjudna meningen 

till en ny representation, men det kan vara ett tecken på vad eleverna urskiljer som centrala aspekter i 

den erbjudna meningen, och som därmed blir tecken på lärande (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 185). 

Inledande beskrivning och analys av data 

Basutrustningen består av en manual, 17 bilder + en regnbåge, 8 karttecken med fötter, en vanlig bibel, 

stor bibel med innehåll, en rapp på CD-skiva eller ljudfil, 7 magnetbilder, ett skärp, elevhäften, 

bildskärmspresentation baserad på elevhäftet, trolleritrick, spel till eleverna och diplom till klassen. I 

bilaga 7 och i den fortsatta analysen finns bilder som visar hur innehållet ser ut. Instruktören använder 

manualen som manus för undervisningen. I den finns i korta ordalag beskrivet hur Bibeläventyret 
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Gamla testamentet ska genomföras, när olika teckensystem ska användas etc. Manualen ger samtidigt 

en stor flexibilitet då instruktören själv kan välja vilka berättelser som dramatiserar, var i berättandet 

en bibelbok öppnas eller en bild visas. De utdrag som valts ut för analys i manualen innehåller 

iscensättningen av många av teckensystemen i Bibeläventyret Gamla testamentet i framförallt lektion 

1. Utdragen finns i bilaga 4 och beskrivs mer i detalj i analysen. 

Efterhandsbeskrivningen av lektion 1 består av instruktörens återberättande ur minnet av allt från när 

denne kommer till skolan, förbereder klassrummet, startar lektion 1, berättar sig igenom början av 

Gamla testamentet med hjälp av olika teckensystem, tills att lektionen avslutas. 

Efterhandsbeskrivningen är detaljerad och återger vad instruktören gjort och sagt och även elevers 

kommentarer och reaktioner. De sekvenser som valts ut för analys visar hur instruktören startar upp 

lektionen, hur olika teckensystem presenteras och elevernas engagemang i detta. Utdragen är ungefär 

parallella med utdragen ur manualen. Utdragen finns att läsa i bilaga 5 och beskrivs också mer 

detaljerat i analysen. 

Manualen för Bibeläventyret Gamla testamentet talar om för instruktören hur undervisningen ska 

ordnas i klassrummet (Magnusson, 2000). Instruktören tar med sig hela basutrustningen till skolan 

samt använder klassrummets möjligheter. Manualen säger att instruktören innan eleverna kommer in 

ska förbereda kartan genom att skapa en mittgång samt en gång längs med vänstra väggen, sett 

framifrån, i klassrummet. Vidare ska instruktören ta fram och förbereda de stativ som behövs till 

karttecknen. Instruktören ska titta var bilderna kan hängas upp. Manualen säger vidare att instruktören 

ska förbereda OH-apparaten och cd-spelaren. Numera finns det en bildskärmspresentation, som 

efterhandsbeskrivningen av lektion 1 berättar, samt en ljudfil så att instruktören kan använda dator, 

projektor och högtalare istället. Enligt manualen ska instruktören också lägga fram de bilder som ska 

användas under lektionen. Den stora bibeln ska inte öppnas och visas för eleverna till att börja med. 

Rekvisita till drama, en vanlig bibel och eventuellt en barnbibel att läsa från läggs fram lite 

undangömt. Klasshäftena som eleverna ska få kan ligga förberedda i en hög. Trolleritrick 1 ska ligga i 

instruktörens ficka. Bildskärmspresentationen kan sättas på med första bilden som visar två barn och 

en flagga och texten ”Välkommen till Bibeläventyret” (figur 2). 

 

 

Figur 2. Bildskärmspresentation ”Välkommen till Bibeläventyret”. 

I dessa förberedelser utgår Bibeläventyret Gamla testamentet från sitt syfte att lära ut Bibelns 

berättelser på ett lekfullt och engagerande sätt, samt att bidra till förståelse, kunskap och reflektion 

(Bibeläventyret, u.å.; Svenska Bibelsällskapet, u.å.). Bibeläventyret Gamla testamentet använder dels 

institutionella mönster från skolan, som klassrummets utseende, de lektionstider som gått att få och att 

det är läraren som tar emot eleverna och instruktören är en gäst. Samtidigt har Bibeläventyret Gamla 

testamentet egna institutionella mönster. Det gör om klassrummet till en karta, instruktören möblerar 

om ifall det behövs, kan dra över lektionstiden för att hinna med allt samt kan ha andra förväntningar 
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än läraren vad gäller att räcka upp handen, sitta stilla med mera. Jewitt (2010, s. 243) tar upp att 

klassrummets möblering och övriga design kan samverka eller motarbeta organisationen av den 

verbala kommunikationen och syftet med en lärprocess. I Bibeläventyret Gamla testamentet kan man 

se att användandet av klassrummet utgår från hur ett klassrum traditionellt ser ut och samverkar med 

rummet. Däremot kan en krock ske mellan lärarens och instruktörens förväntningar på t.ex. 

handuppräckning.  

Ex 1 (ur utdrag 7, se även bilaga 3 för transkriptionskonventioner): 

I: Och vad tror ni då att de två understa hyllorna kallas? 

((Elever börjar räcka upp handen. Instruktören säger att det är okej att de svarar rakt ut, så är det en 

del i Bibeläventyret.)) 

I: Vad tror ni att de två understa hyllorna kallas? 

K: Nya testamentet. 

Selander och Kress (2010, s. 68) talar om de normer och regler som påverkar iscensättningen och när 

instruktören i lektion 1 säger att eleverna får svara rakt ut ibland krockar det med skolans norm att 

man alltid ska räcka upp handen.  

Iscensättningen börjar redan när eleverna kommer in i klassrummet och ser att det är en ny person där, 

inte bara ordinarie lärare. Eleverna har i förväg fått veta att de ska ha något som heter Bibeläventyr. 

Rummet är inte bara spatialt utan även socialt. Deltagarna och lärarna med sina syften och 

förväntningar påverkar varandra och det spatiala rummets design för lärande (Leijon, 2013, s. 58). 

Elevernas upptäckt av en ny person i klassrummet och att möbler är flyttade på visar att förändring i 

fysisk utformning påverkar de sociala relationerna (Kress & Sidiropoulou, 2010, s. 112). 

Manualen beskriver de potentiella resurser som ska iscensättas. Klassrummet görs om till en karta och 

karttecken ska placeras ut. En vanlig bibel, en stor bibel, bilder, bildskärmspresentation och annan 

rekvisita ska användas. Stora bibeln ställs upp på ett bord längst fram i klassrummet. Instruktörens roll 

är viktig då det är instruktören som bär berättandet framåt genom att använda de semiotiska 

resurserna, förflytta sig i klassrummet och väcka elevernas engagemang. Bilderna är färgglada och 

pekar ofta på ett visst skeende i en berättelse (se figur 10, s. 27). De sätts upp längst fram i 

klassrummet. Bildskärmspresentationen visas också längst fram. Karttecknens bilder innehåller 

symboler för de olika geografiska platser de representerar och de ställs upp i klassrummet som om 

man vore i Mellanöstern. Sammantaget kan man se att Bibeläventyret Gamla testamentet har en tydlig 

design för lärande som ska iscensättas och genomföras, med en stor kombination av teckensystem som 

skapar förutsättningar för meningsskapande och lärande (Selander & Kress, 2010). 

Videoobservationen av lektion 3 börjar med att klassen sitter i sina bänkar och instruktören står längst 

fram. Kameran står till vänster i klassrummet, sett framifrån. Lektionen inleds med att instruktören 

repeterar vad som hänt de två första lektionerna med hjälp av muntligt berättande, gester, bilder, stora 

bibeln, rörelser och nyckelord. Eleverna interagerar i repetitionen genom att svara på frågor, göra 

rörelser och säga nyckelord. Sedan går instruktören vidare med berättandet. Instruktören förflyttar sig 

på kartan i klassrummet och står och berättar där en händelse utspelar sig, använder gester, sin röst och 

trolleri i berättandet. Eleverna får öppna böcker, svara på frågor, läsa och skriva i häftet med hjälp av 

bildskärmspresentationen, rappa, vara med i drama samt träna in nya rörelser och nyckelord. 

Lektion 4 fortlöper liknande som lektion 3. Nu står kameran till höger i klassrummet istället, för att 

kunna få med berättande och dramatiseringar från vänstra sidan av klassrummet. Instruktören berättar 

nu att eleverna ska få göra en tävling mot parallellklasserna där de ska försöka klara hela ramsan med 
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56 rörelser och nyckelord så snabbt som möjligt i slutet på lektionen. På denna lektion använder sig 

instruktören även vid några tillfällen av att läsa ur en barnbibel. Vid ett av tillfällena engageras 

eleverna i att stöna varje gång ordet stöna förekommer i texten. När instruktören sätter upp den sista, 

sjuttonde bilden kopplar instruktören vidare till att det även är den första bilden i Bibeläventyret Nya 

testamentet. Under de avlutande minuterna visar instruktören korsordet som finns i häftet. Detta kan 

eleverna lösa och få fram ett lösenord för att komma in på hemsidan för Bibeläventyret där det finns 

några spel. Eleverna får ett diplom och en barnbibel till klassen och instruktören berättar att var och en 

kommer att få ett 15-spel med bilder från Gamla testamentet, men detta spel delas ut på en annan 

lektion (se figur 14, s. 30). Instruktören lämnar också utvärderingar som eleverna får fylla i vid ett 

annat tillfälle av ordinarie lärare. Sist genomförs en tävling och instruktören tackar sedan för sig. De 

sekvenser från lektion 3 och 4 som valts ut för analys finns i bilaga 6 och de beskrivs också mer 

detaljerat i fortsatta analysen. 

Vid starten av lektion 3 finns en mittgång i klassrummet, mellan elevernas bänkar, bänkarna stod så 

från början. Instruktören har placerat ut karttecknen Ur, Genesarets sjö, Döda havet och Egypten. 

Karttecknet för Sinai ligger förberett i fönstret längst ner i klassrummet. Stora Bibeln är uppställd och 

öppnad. Dator, projektor och högtalare är inkopplade men inte påslagna. Sju bilder är uppsatta till 

vänster på whiteboardtavlan. Eleverna har sina bibeläventyrshäften och penna på bänkarna. 

Instruktören står längst fram vid whiteboardtavlan och tittar ut över klassen (figur 3). Instruktören 

börjar repetera vad som hänt de två tidigare lektionerna och använder då muntligt verbalspråk, 

bilderna, stora bibeln, gester och frågor och svar till klassen. 

 

Figur 3. Start lektion 3. 

I manualen, efterhandsbeskrivning av lektion 1 och vid uppstart av lektion 3 kan vi se vilka 

teckensystem och artefakter som är de bärande i den didaktiska designen i Bibeläventyret Gamla 

testamentet. Stora bibeln, bilderna, rörelser och nyckelord, kartan, rappen och drama är i förgrunden 

och erbjuder stor mening i instruktörens muntliga berättande. I bakgrunden finns 

bildskärmspresentation, att skriva i häfte, trolleri, m.m. som designen inte kan vara utan, men som inte 

står i centrum. Jewitt (2005, s. 312) tar upp hur olika resurser kan ges olika vikt utifrån hur de 

arrangeras spatialt. I figur 3 ser vi hur stora bibeln, bilderna och instruktören har en viktig plats långt 

fram. Kartan är viktig genom att den utgörs av själva klassrummet och instruktören rörs sig på kartan, 

som vi ska se senare i analysen. De 56 rörelserna och nyckelorden tas upp i lektion 1 som det som är 

målet att eleverna ska kunna när lektionerna i Bibeläventyret Gamla testamentet är slut. Rappen utgör 

en liten del av lektionstiden, men lyfts fram i marknadsföringen av Bibeläventyret (Bibeläventyret, u-

å.; Svenska Bibelsällskapet, u.å.) Drama används kontinuerligt på olika sätt, som vi ska se senare i 

analysen. Däremot är bildskärmspresentationen och häftet mest hjälpmedel för att skriva ner 

nyckelorden, titta på bilderna eller kartan. Trollerier förstärker berättandet, men erbjuder ingen mening 
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i sig själva. I den fortsatta fördjupade analysen utgår jag från de bärande teckensystemen stora bibeln, 

bilderna, rörelser och nyckelord, kartan, rappen och drama. 

Stora bibeln – beskrivning och analys 

Den stora bibeln introduceras enligt manualen inte från första början. Instruktören iscensätter en 

spänning kring Bibeln genom muntligt berättande om bibelsmuggling till Sovjetunionen. 

Efterhandsbeskrivningen av lektion 1 beskriver hur instruktören använder muntligt verbalspråk samt 

gester och intonation under berättandet. Vid berättandet om bibelsmuggling engageras eleverna genom 

att de får gissa vad smugglarna hade packat med sig till Sovjetunionen. Flera gissar. Elevernas 

engagemang tyder på intresse för vad som ska komma i fortsättningen. Boström (2010, s. 61) 

undersöker hur berättelsen kan användas som didaktiskt redskap för att skapa mening och innebörd åt 

kemiämnet. Berättelser skapar möjligheter, hur något skulle kunna vara, och kan binda samman 

händelser och ge dem mening och bidra till förståelse hos den lärande (ibid., s. 65, 67). Här ser vi hur 

Bibeläventyret Gamla testamentet på liknande sätt skapar mening och intresse genom en berättelse. 

När spänningen kring Bibeln byggts upp tar instruktören fram en vanlig bibel och visar den, bläddrar 

lite i den och säger att det kan vara svårt att läsa allt där. Istället tar instruktören fram den stora bibeln 

(figur 4). 

 

Figur 4. Stora bibeln. 

Här används teckensystemen muntligt och skriftligt verbalspråk genom att visa en vanlig bibel, och en 

ny artefakt, stora bibeln, presenteras. När instruktören tar fram stora bibeln märks i 

efterhandsbeskrivningen av lektion 1 engagemang hos eleverna genom mummel och något ”wow”. 

Bibeln har fem hyllor, tre för Gamla testamentet och två för Nya testamentet. Böckerna har olika 

färger för att åskådliggöra genrer. Böckerna är plastfodral med plats för en liten sak i. Den stora bibeln 

använder det spatiala rummet genom att den tar plats och står synlig hela tiden. Den innehåller 

semiotiska resurser genom antalet böcker, hyllindelningar, genrers färgindelningar samt innehållet i 

böckerna. Själva stora bibeln erbjuder mening genom att visuellt förklara en bibels innehåll och 

uppbyggnad. Böckernas innehåll erbjuder mening genom att skapa kopplingar till berättelserna och 

bär på resurser som smak, känsel, syn, skrivna ord, ljudupplevelser med mera. Jewitt (2010, s. 247) tar 

upp att ickelingvistiska teckensystem, särskilt bilder, är didaktiskt betydelsefulla när det gäller 

motivation. Stora bibelns resurser kan här motivera eleverna till att transformera den kunskap som 

förmedlas genom stora bibeln tillsammans med muntligt verbalspråk och andra teckensystem. Det är 

dock ännu viktigare hur valet av teckensystem påverkar ämnesinnehållet (ibid., s. 247). Här kan man 

se hur Bibeläventyret Gamla testamentet genom den stora bibeln tydligt lyfter fram Bibeln som ett 
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bibliotek, med dess innehåll och uppbyggnad samt någon detalj i varje bok som skapar en spänning 

kring Bibeln.  

När instruktören går igenom Bibelns innehåll får eleverna upprepa vad instruktören säger, gissa hur 

många böcker det är i Bibeln och använda sina mattekunskaper. Enligt Leijon (2010, s. 38) är en 

upprepning aldrig en ren upprepning utan något nytt. I elevernas upprepningar och svar syns därmed 

en början till transformation av erbjuden mening. 

Instruktören bygger vidare på spänningen kring Bibeln genom att göra ett trolleritrick med en lapp där 

det står ”Bibeln är Guds ord”. Lappen rivs sönder, men vecklas sedan ut hel igen. Här erbjuds eleverna 

mening genom att ett intresse försöker väckas för vad som ska komma. Trolleritricket orsakar 

spontana reaktioner bland eleverna och jag ser det som ett tecken på engagemang eller att intresse 

väckts. Denna uppmärksamhetsfångare som skapar intresse och förståelse för ämnesinnehållet kan 

jämföras med användandet av berättelser i kemiundervisningen (Boström, s. 61). 

Instruktören använder stora bibeln genom att peka på den när hon berättar och ställer frågor till 

eleverna: 

Ex 2 (ur utdrag 12): 

I: Okej ((klappar ihop händerna framför kroppen)) (0.5) Jag har vart här två lektioner nu. (.) 

 Vi har pratat om att ((I vänder sig på mot wb och pekar på bild 1, tittar på klassen)) Gud 

 skapa hela världen. Bibeln berättar det ((I pekar på stora bibeln som är ca 1,5 m till 

 vänster på ett bord)) i Gamla testamentet. >Är det nån som kommer ihåg hur många 

 böcker det va i Gamla testamentet?< ((I fortsätter peka på stora bibeln, tittar frågande på 

 klassen)) 

 

Figur 5. 

((Flera elever räcker upp händerna)) 

I: Ska ni säga ((gest mot hela klassen med höger hand, fortsätter peka på stora bibeln)) alla 

 ni som vet? 

K: 39 ((många säger det)) 

Här använder instruktören flera teckensystem tillsammans för att erbjuda mening i repetitionen. 

Samtidigt som instruktören i figur 5 använder muntligt verbalspråk, tar hon hjälp av bilderna och stora 

bibeln genom pekningar. Hon använder även blicken genom att omväxlande titta på klassen, bilden 

och stora bibeln. Slutligen engagerar hon klassen genom att ställa en fråga till dem. Det multimodala 

bruket av tal, gest, blick, bild, stora bibeln och fråga erbjuder eleverna mening i lärandet. Instruktören 

fortsätter berätta med pekningar och gester mot bilderna, stora bibeln och klassen. Dessa val av 

teckensystem och semiotiska resurser är inte slumpmässiga utan instruktören utgår från de resurser 

som finns tillgängliga för att erbjuda mening (Danielsson & Selander, 2014, s. 32). Elevernas 

engagemang syns genom att de räcker upp handen och sedan svarar. De har transformerat erbjuden 

mening på tidigare lektioner och formerat kunskap och kan svaret. 
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Under hela Bibeläventyret Gamla testamentet får eleverna hjälpa till att öppna böcker i stora bibeln 

under berättandets gång. Varje bok innehåller en överraskning. Jag ska ta upp två exempel. Vid det 

första står instruktören tillsammans med några elever som spelar drama i mittgången, öster om Jordan, 

på gränsen till Israel. Eleverna har varit inne i Israel och spanat. En av eleverna, som spelar Josua, 

håller i 4 Mosebok. 

Ex 3 (ur utdrag 14): 

I: Å Josua vill riktigt visa hur bra landet är. Det är så gott, det växer så bra, så han öppnar 

Fjärde Mosebok.  

((E öppnar 4 Mos, ej i bild)) 

I: U::h ((ljud på inandning)) (.) ÄR DET SÅ GOTT? 

((Syns ej i bild, men det är geléhallon i boken)) 

E i klassen: Är det godis? 

((Elever i klassen vrider på sig för att se)) 

I: °Det är go:dis° Det växer så bra så vindruvor å allting smakar så gott. Så bara för att ni ska 

få känna hur gott det ä så ska ni få varsin godis.  

I: [Du får går runt å bjuda ((till spejare som har boken, syns ej i bild)) 

E i klassen: [Yes 

 

K: [((allmänt mummel och positiva reaktioner)) 

I: [Det är e: nötgelatin alltså gelatin från ko, så även om man inte äter griskött så kan man äta 

dom. 

E i klassen: [Oh my god, tack så mycket  

K: [((Positiva kommentarer som inte hörs ordagrant, eleverna kommenterar till varandra)) 

I: °Tack så mycket, ni kan sätta er° ((till de andra två spejarna)) 

((De två spejarna sätter sig, visar godisarna de fått för klasskompisar som sitter nära, som inte fått än, 

allmänt prat fortsätter medan E går runt och bjuder, kommentarer om man kan äta dom eller inte)) 

I: Alla ska kunna äta dom, om man inte tål socker eller så. 

((E kommer in i bild och går runt och bjuder)) 

I: Mjölk? Nej. ((tydligen har en elev frågat om de innehåller mjölk)) Inga nötter, ingen 

nötgelatin, ingen mjölk. Det är väldigt mycket (.) socker. 

((Småprat fortsätter)) 

E i klassen: Tack så mycket! ((kommer från flera stycken)) 

Här ser vi hur elevernas engagerar sig i vad som kommer att finnas i boken och när de ser att det är 

godis blir alla uppmärksamma. Det här är ett exempel på hur de institutionella ramarna i 

Bibeläventyret Gamla testamentet går emot skolans, då godis inte brukar vara tillåtet på skolan 

(Selander & Kress, 2010, s. 68). Eleverna transformerar den erbjudna meningen av hur gott landet var, 

genom det muntliga berättandet, drama, placering på kartan och med smak av godis. 

I det andra exemplet har instruktören muntligt berättat om en liten pojke som heter Samuel och som 

får bo hos prästen Eli. Instruktören står längst fram i klassrummet och eleverna sitter på sina platser. I 

figur 6 ser vi instruktören ta ut en ny bibelbok. 

Ex 4 (ur utdrag 18): 
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I: Å då var det en natt ((I vänd mot bibeln, tar ut 1 Samuelsboken)) här ska vi se. 

 

Figur 6. 

((I går ner med boken i mittgången, fram till en elev som räcker upp handen)) 

 

Figur 7. 

I: Har du inte öppnat? ((räcker fram boken mot eleven)) 

E: Ne:h ((skakar på huvudet, tar ner handen)) 

I: =Nej  

((I ger boken till eleven, I tittar mot boken, andra elever vänder sig om för att se vad som är i)) 

((E öppnar boken, det ligger något tyg där)) 

I: Vad kan det där va för nånting? ((backar lite för att fler elever ska se)) 

((Lite mummel och kommenterar från andra eleverna)) 

E: °tyg° 

I: Det är tyg ((går fram till E, tar tyget)) 

E (annan): Ty:g? ((ett par till kommentarer hörs)) 

((I börjar vika upp tyget)) 

I: M:: 

 

Figur 8. 

((Det är en luva, I tar på sig den, lite skratt hörs)) 

I: Vad kan man ha den här till? ((fixar med luvan)) 

E (som öppnat): En sovmössa ((andra elever räcker upp handen)) 
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I: =Det är en nattmössa, precis ((tar boken, går fram till mitten igen)) 

I: °Brukar ni ha såna?° ((tittar på några elever)) Jag har inte det ((lägger boken på bordet)) 

I: Men det var ganska- brukade man ha en nattmössa ((drar upp toppen på luvan)) M:: det är 

nog bra för frisyren ((klappar huvudet, sätter händerna i sidorna)) 

I: En natt när Samuel ligger och sover 

Här används de semiotiska resurserna syn och känsel i stora bibeln för att erbjuda mening tillsammans 

med muntligt verbalspråk. Elevernas engagemang kring boköppningen syns genom att eleverna räcker 

upp händerna så fort instruktören tar ut en bok ur stora bibeln (figur 7). Vid själva boköppningen 

engageras eleven som öppnar boken i vad det kan vara för något som ligger där. Kopplingen till att 

sova och instruktörens muntliga berättande om Samuel engagerar eleverna i vad som kommer att 

hända nu (figur 8).  

Instruktören kan också använda böckerna i stora bibeln för att introducera en ny tidsperiod i Gamla 

testamentet. I följande exempel har instruktören avslutat tiden med de fem moseböckerna och sedan 

tagit ut tre nya historiska böcker, Josua, Domarboken och Rut för att inleda Domartiden (figur 9). 

Ex 5 (ur utdrag 16): 

I: Den va ungefär 400 år ((går mot mitten)) och det är kanske den mest oroliga tiden i Israels 

historia, i judarnas historia. Den (.) har tre böcker i Bibeln ((hämtar de tre böckerna, ställer 

sig framför klassen igen)) Den handlar om hur Josua ((håller upp Josua bok)) får ta över 

som ledare för folket å ta med folket in i landet och erövra det. 

 

Figur 9. 

((I tar ner Josua bok mot de andra som I håller framför sig, lyfter upp Domarboken istället)) 

I: Sen kommer det en tid då landet får domare som ledare. Det är en vä:ldigt orolig tid. 

Väldigt mycket jobbiga saker ((säger något mer som inte hörs)) 

I: Under den tiden ((håller nu upp Ruts bok)) lever en kvinna som heter Rut. Hon tillhörde 

inte Guds folk men hon fick bli en del av Guds folk och fick faktiskt bli farmors mor till en 

av de mest kända kungarna i hela Bibeln. 

((I går och ställer böckerna på stora bibeln igen)) 

Här använder Bibeläventyret Gamla testamentet i sin design för lärande den stora bibeln och muntligt 

verbalspråk för att förklara olika tidsperioder och avdelningar i Gamla testamentet. Eleverna erbjuds 

mening genom att det här kommer en introduktion till en ny period och när instruktören sedan går in i 

detalj på perioden finns en erbjuden bakgrund.  

Bilderna – beskrivning och analys 

Bibeläventyret Gamla testamentet har 17 bilder som fungerar som en sammanfattning av hela Gamla 

testamentet (figur 10). 
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Figur 10. De 17 bilderna i Bibeläventyret Gamla testamentet på omslaget till elevhäftet. 

Bilderna är färgrika och åskådliggör ofta ett dramatiskt ögonblick i en bibelberättelse. Bilderna sätts 

efterhand upp i klassrummet, de används i berättandet, vid repetition och de finns på omslaget till 

elevhäftena. Bilder har en mer öppen struktur och kan på ett mer generellt plan läsas friare än t.ex. 

skriftligt verbalspråk. Samtidigt består även bilder av ordnade enheter (Insulander, 2010, s. 185). 

Bilderna i Bibeläventyret Gamla testamentet uppmuntrar åskådaren till tolkning, men får samtidigt 

stöd av muntligt verbalspråk och andra teckensystem. Bilderna kan tala om vad som är centralt och 

perifert i berättandet (ibid, s. 185). Till exempel visar bilden på drottning Ester att det är Ester som är 

huvudpersonen, men att det finns en biperson som i bakgrunden blir upphängd på en stolpe. Likadant 

kan bilden framhålla vilken händelse i en berättelse som är central, t.ex. när Abraham håller kniven i 

högsta hugg för att offra Isak. Bilderna kan också förstärka berättandet, där t.ex. en bild på Salomos 

tempel förklarar vad ett tempel är som komplement till muntligt verbalspråk. 

När eleverna i lektion 1 har fått elevhäftet får de titta på bilderna på omslaget och se om de känner 

igen några bilder. Instruktören går runt i klassen och elever som räcker upp handen får peka på bilder 

som de känner igen och säga vad det är. Instruktören upprepar för klassen. Här erbjuder Bibeläventyret 

Gamla testamentet i sin design för lärande mening genom att elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter kopplas till det som ska ske. Bilden används här som en resurs för att göra skriftens och 

talets betydelser mer specifika (Björkvall, 2009, s. 25). Många elever känner igen någon bild. Här 

erbjuder Bibeläventyret Gamla testamentet i sin design för lärande mening genom att elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter kopplas till det som ska ske. Eleverna engageras och transformerar 

det de ser på bilderna och representerar sitt lärande genom att berätta med ord vad de tror syns på 

bilderna. 

I uppstarten av lektion 3 använder instruktören bilderna för att repetera den mening som erbjudits i 

tidigare lektioner och som eleverna transformerat och formerat. 

Ex 6 (ur utdrag 12): 
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I: Okej ((klappar ihop händerna framför kroppen)) (0.5) Jag har vart här två lektioner nu. (.) 

 Vi har pratat om att ((I vänder sig på mot wb och pekar på bild 1, tittar på klassen)) Gud 

 skapa hela världen.  

 

Figur 11. 

Som jag visade ovan i analysen av stora bibeln och som vi ser i figur 11 använder instruktören här 

flera teckensystem tillsammans, muntligt verbalspråk, pekningar på bilderna och stora bibeln, samt 

blickar och frågor till klassen. 

Bilderna används också kontinuerligt i lektionerna tillsammans med muntligt verbalspråk, vid 

repetition av ett avsnitt och när eleverna ska fylla i rätt nummer på bilderna på häftets omslag. I 

exempel 7 står instruktören längst fram i klassrummet och håller en bild bakom ryggen (figur 12): 

Ex 7 (ur utdrag 20): 

I: Under tiden som Salomo var kung så va han väldigt vis, visst berätta jag om de, att han 

 fick önska sig va han ville? 

K: [M: 

I: [M: 

I: Å han önska sig vishet å han fick det men han fick också massa rikedom. Under hans tid 

 som kung ((I tar nu fram bilden bakom ryggen och håller upp den framför klassen, det är 

 en bild på templet)) så byggde han templet (1.0) till Gud där man skulle fira gudstjänst. 

 Han tyckte, jamen, jag har ju palats och David hade också sagt det ”Jag har massa fina 

 palats” ((gestikulerar med höger hand, håller upp bilden med vänster)) men Gud måste ju 

 ha nånstans å bo med. Så i Jerusalem ((vänder sig om mot wb och sätter upp bilden)) 

 bygger dom templet. 

 

Figur 12. 

Här används teckensystemen muntligt verbalspråk i berättande och frågor, bild och gester. Eleverna 

erbjuds mening att förstå vad ett tempel är genom färg och form i bilden och genom muntligt 

verbalspråk vad ett tempel skulle användas till och varför Salomo ville bygga det. Här syns 

engagemang hos eleverna genom att de tittar på instruktören och bilden (figur 12). 

De stora bilderna som sätts upp på tavlan används tillsammans med att eleverna skriver rätt nummer 

på bilderna i sina häften, som en repetition. I exempel 8 är vi i slutet av den fjärde lektionen och hela 

Gamla testamentet är genomgånget. De sista bilderna ska nu sättas upp och numreras. 

Ex 8 (ur utdrag 25): 
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((I har tagit fram några bilder och håller dem framför sig med baksidan mot klassen, står vid bordet 

till vänster, klassen har skrivit nyckelord i häftena och några börjar titta på bilderna på omslaget, lite 

mummel och diskussion)) 

I: Å sen har vi dom fyra sista bilderna. (1.0) Vi vänder på häftena så vi ser bilderna. ((I går 

till vänstra delen av wb, tar upp wb-penna, vänder sig mot klassen)) 

I: Vilken kan va nummer 14? 

((Många elever räcker upp handen, I vänder sig till en långt fram till vänster, säger fel namn till 

eleven, som korrigerar I)) 

 

Figur 13. 

((E pekar på bilden med Jona och fisken på sitt häfte, I går fram och tittar ner på elevens häfte, går 

sedan till wb igen)) 

I: Ja, precis ((tar av korken på pennan, gör sig beredd att skriva, tar istället fram bilden)) 

I: Jona med fisken ((sätter upp den, skriver 14)) 

((Eleverna börjar räcka upp händerna igen, I vänder sig mot klassen)) 

I: Vilken kan va nummer 15? ((Går fram till en elev till höger)) °Vad tror du?° ((tittar på 

elevens häfte, eleven pekar på en bild)) 

I: E:h en emellan 

((I går vidare till en elev bakom, som pekar på en bild i sitt häfte, I tittar)) 

I: Ja ((går fram till wb tar fram bilden med Daniel och lejonet, sätter upp den)) 

I: Daniel med lejonen ((I skriver nedanför bilden)) 

I: Å sen kom drottning Ester ((I sätter upp bilden med Ester och skriver 16, enstaka elever 

räcker upp handen)) 

I: Å vilken är den sista? ((I går mot eleverna, många räcker upp handen, I går till en elev till 

vänster som räcker upp handen, tittar i elevens häfte när eleven pekar)) °Ja bra° 

((I går fram till wb, sätter upp sista bilden med jesusbarnet och skriver 16, suddar med handen och 

skriver 17, sätter på korken på pennan, vänder sig mot klassen)) 

I: Å den sista bilden är faktiskt första bilden i Nya testamentets bibeläventyr också. 

Här används teckensystem som muntligt och skriftligt verbalspråk, bilder i elevhäften och på tavlan 

samt gester. Mening till det som tidigare berättats erbjuds genom att koppla bilder till berättelserna. 

Eleverna får nu med hjälp av bilderna i sina häften fundera på vilka bilder som varit med och vilken 

ordning de ska vara i. Instruktören och eleverna har en verbal muntlig dialog, där eleverna räcker upp 

handen och instruktören går fram till dem och ser vilken bild de pekar på (figur 13). Instruktören 

bekräftar eller ber någon mer svara, sätter upp bilderna på tavlan och skriver rätt siffra. Eleverna 

skriver också rätt siffror. Eleverna transformerar här erbjuden mening genom att skriva och titta på 

bilderna. Genom att eleverna nu har fått se och numrera alla 17 bilderna har de en möjlighet att med 



 

30 

 

hjälp av bilderna transformerar erbjuden mening till en förståelse av helheten i Gamla testamentet, 

Instruktören gör här även en koppling till nästa äventyr – Bibeläventyret Nya testamentet, som en pre-

iscensättning. 

Ex 9 (ur utdrag 25): 

((I går fram till wb, sätter upp sista bilden med jesusbarnet och skriver 16, suddar med handen och 

skriver 17, sätter på korken på pennan, vänder sig mot klassen)) 

I: Å den sista bilden är faktiskt första bilden i Nya testamentets bibeläventyr också. 

Vid avslutningen av Bibeläventyret Gamla testamentet får eleverna ett spel, så kallat 15-spel, som 

innehåller 15 av de 17 bilderna i Gamla testamentet (figur 14). Dessutom finns på spelet en framsida 

med bild på stora bibeln uppslagen, en baksida med bild nr 17, samt en insida med en tabell i skriftligt 

verbalspråk. Tabellen innehåller de 15 händelserna som finns på bilderna i spelet, ungefärliga 

tidsangivelser samt var i Bibeln man kan hitta händelsen. På insidan finns även hemsideadresserna 

www.bibeln.se, där hela Bibeln finns att läsa, samt www.bibelaventyret.se, där ytterligare spel m.m. 

finns. Spelet erbjuder en fortsatt möjlighet till transformation och formation, men även en möjlighet att 

gå in i den andra transformationscykeln (Selander & Kress, 2010, s. 114). Eleverna kan spela spelen, 

titta på bilderna i kombination med tabellen, repetera Bibelns innehåll med hjälp av bilden på stora 

bibeln samt läsa vidare om händelserna i Bibeln. 

 

Figur 14. Bild på 15-spelet. 

Rörelser och nyckelord – beskrivning och analys 

Iscensättningen av hela Bibeläventyret Gamla testamentet pågår en bit in i lektion 1 och nya 

teckensystem iscensätts efterhand. För att förklara varför Bibeläventyret Gamla testamentet använder 

rörelser och nyckelord gör instruktören ett experiment med eleverna där eleverna ska titta på 

instruktören och när denne räknar till tre ska alla elever börja sjunga en gemensam sång (se utdrag nr 

10 i Bilaga 5). Eleverna får inte komma överens om sången i förväg och instruktören säger inte vilken 

sång det är, utan klassen ska bara titta på instruktören. Samtidigt som instruktören räknar till tre gör 

denne den första rörelsen till Imse vimse spindel. Här erbjuds mening genom att ta en potentiell resurs, 

en känd barnsång med rörelser, och koppla den till lärandet i Bibeläventyret Gamla testamentet 

(Selander & Kress, 2010, s. 114). När instruktören ber eleverna börja sjunga en sång när hon räknat till 

tre är det flera elever som börjar sjunga Imse vimse spindel. Efter ett tag sjunger de flesta med. 

Teckensystemen sång, rörelser, blick och tal skapar mening och engagemang och eleverna uppfattar 

mening med hjälp av något de kan sedan innan. Här tydliggör instruktören också ett syfte med 

Bibeläventyret Gamla testamentet – att eleverna ska lära sig att berätta hela Gamla testamentet med 
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hjälp av 56 rörelser och nyckelord. Selander (2010b, s. 42) säger att syften kan tydliggöras och 

motiveras i iscensättning, som i det här fallet, men det är inte alltid det görs. 

När instruktören berättat så långt som de kommit i Gamla testamentet i början av lektion 3 får eleverna 

ställa sig upp och instruktören och eleverna gör tillsammans alla rörelser och nyckelord de hittills lärt 

sig (figur 15 och 16). Här använder instruktören och eleverna teckensystem som kroppsrörelser, 

muntligt verbalspråk och användande av det spatiala rummet med hjälp av kartan. Rörelserna och 

nyckelorden erbjuder mening genom att de är kopplade till berättelser i Bibeln, platser på kartan och 

tider i vår tideräkning. Tideräkningen finns med genom att man formar tidsperioder på en tänkt 

tidslinje över huvudet.  

Ex 10 (ur utdrag 12): 

I: M:, vi ska göra rörelserna tillsammans som vi har gjort. Ni får stå upp allihop. 

((K reser sig upp, skrap av stolar, I ställer sig förberedd för att göra den första rörelsen)) 

I: Jag är redan varm ((tar av sig sin kofta och lägger undan den till vänster, går tillbaka till 

 mitten och gör sig beredd)) 

I: Okej, är ni mä? (.) Nu tror jag det här börjar sitta ganska bra, va? ((står beredd att göra 

 första rörelsen, K gör sig också beredda)) Ja. 

I: <[Skapelse, syndafall, syndaflod, nationer, fyratusen år, Ur, Persiska viken, Salt, Sara, 

 Abraham, Lot, Tera, Tigris, Eufrat> ((gör rörelserna))  

K: <[Skapelse, syndafall, syndaflod, nationer, fyratusen år, Ur, Persiska viken, Salt, Sara, 

 Abraham, Lot, Tera, Tigris, Eufrat> ((gör rörelserna)) 

 

Figur 15. 

 

Figur 16. 

I: <[Genesarets sjö, Jordan, Döda havet, Medelhavet> ((går ner i mittgången, gör rörelserna)) 

K: <[Genesarets sjö, Jordan, Döda havet, Medelhavet> ((gör rörelserna, tittar mot rätt plats)) 

 

I: <[Israel> ((backar tillbaka längst fram, gör rörelsen)) 
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K: <[Israel> ((gör rörelserna)) 

 

I: <[Ismael, Isak, Josef, Egypten, judarna, Egypten, 400 år, fångenskap> ((gör rörelserna)) 

K: <[Ismael, Isak, Josef, Egypten, judarna, Egypten, 400 år, fångenskap> ((gör rörelserna)) 

 

I: Nu kommer Mose här 

I: <[MOSE, SLÄPP MITT FOLK, tio plågor, påsk> ((gör rörelserna)) 

K: <[MOSE, SLÄPP MITT FOLK, tio plågor, påsk> ((gör rörelserna)) 

 

I: <[Röda havet> ((gör rörelsen, stannar sedan upp)) 

K: <[Röda havet> ((gör rörelsen, stannar sedan upp)) 

I: Hade vi sagt ett tecken till? 

K: Ja ((några svarar, I börjar göra nästa rörelse, en del elever härmar)) 

I: [Sinai ((gör rörelsen)) 

K: [Sinai ((lite osäkert, gör rörelsen, står kvar med rörelsen)) 

I: Dom kommer nu till ett berg. Varsågod och sitt. 

När eleverna i exempel 10 får vara med och göra alla rörelser och nyckelord de hittills lärt sig visar 

deras engagemang på att de har börjat transformera den erbjudna meningen och den är på väg att bli 

egna representationer. Kroppens används här som semiotisk resurs och uppfattad mening kan ses just i 

eleverna kroppar, att de gör rörelserna och säger nyckelorden (Ekström, 2010, s. 79). Instruktören kan 

här se hur undervisningen tagits emot och vad eleverna uppfattat genom att eleverna använder sina 

kroppar (ibid., s. 74). Vid något tillfälle ser instruktören att eleverna är osäkra på en del av ramsan och 

då tar hon om den biten med eleverna (ibid., s. 77, se även exempel 12). 

När instruktören repeterar vad som berättats tidigare använder hon o figur 17 en rörelse för att få 

barnen att komma ihåg en person. 

Ex 11 (ur utdrag 12): 

I: Vad ska Gud göra nu? (.) Folket ropar på hjälp och då sänder Gud en ledare som hette (.)  

((I börjar göra rörelsen för Mose, inväntar svar från klassen)) 

K: Mose 

((I gör samtidigt klart rörelsen för Mose)) 

 

Figur 17. 

I: =°Han hette° Mose, ja. 
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Här engageras eleverna genom att instruktören gör en rörelse som eleverna kopplar ihop med ett ord. 

Rörelserna lärs ut genom att instruktören, som i figur 18, gör en rörelse i det muntliga berättandet och 

säger nyckelordet: 

Ex 12 (ur utdrag 23): 

I: Å sen hade vi Babylonien ((håller upp vänster hand förberedd för pekning)) 

I: Då pekar vi på det och säger det. 

I: [Babylonien ((gör rörelsen, håller kvar)) 

K: [Babylonien ((gör rörelsen, håller kvar)) 

 

Figur 18. 

I: Å där va ju Daniel och han träffa lejonen så då gör man så här ((håller upp händerna som 

lejontassar, ser grym ut)) 

I: [Daniel ((gör rörelsen)) 

K: [Daniel ((gör rörelsen)) 

I: Vi tar det igen 

I: [Babylonien ((gör rörelsen)) 

K: [Babylonien ((gör rörelsen)) 

I: [Daniel ((gör rörelsen)) 

K: [Daniel ((gör rörelsen)) 

Här används rörelser, blickar och ord för att erbjuda mening. Genom att både visa med kroppen och ge 

verbala muntliga instruktioner erbjuds mening (Ekström, 2010, s. 72). Det hade varit svårare att enbart 

med muntligt verbalspråk förklara den kroppsliga rörelsen. Det spatiala rummet och kartan används 

också. Eleverna härmar instruktören och en transformation sker. 

Nyckelorden till rörelserna skrivs in i elevhäftet, oftast innan en ny tidsperiod ska tas upp. Det görs 

antingen med hjälp av bildskärmspresentationen eller genom att instruktören skriver på 

whiteboardtavlan samtidigt som eleverna skriver i sina häften. Eleverna transformerar det de hört till 

skrivna ord. Jewitt et. al. (2007, s. 314) tar upp att hastighet, interaktivitet och multimodalitet ej alltid 

går att uppnå i samma grad samtidigt. De menar också att elevernas tid vid tavlan används för att 

exemplifiera det tänkande de gjort tidigare. På samma sätt blir nedskrivandet av nyckelorden en 

exemplifiering eller representation av vad de redan lärt sig. 

Jag tar upp ett exempel på när bildskärmspresentation används vid skrivandet (figur 19) och ett 

exempel när whiteboardtavlan (figur 20) används. 
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Ex 13 (ur utdrag 15): 

((I står längst fram i klassrummet, I + K har just repeterat rörelser fram till dör, texten till rappen, s 7 i 

häftet, är framme på bildskärmspresentationen)) 

I: Bra (0.5) e:h häftena på sidan 6 ((I tittar ner i en elevs häfte)) 

((Klassen öppnar sina häften och förbereder sig med pennor, I går fram till bordet och hämtar 

fjärrkontrollen och trycker tillbaka till s 6 i häftet, orden är redan i skrivna, så I backar med 

fjärrkontrollen tills det slutar med Sinai, vänder sig sedan mot klassen)) 

I: °Nu då kan ni skriva i° ((tittar ner i en elevs häfte igen)) Har ni skrivit Röda havet? (.) Yes 

((backar)) E:h å sen står det Sinai ((tittar i häftet hos en elev till höger)) 

((Lite småprat, både K och I pratar, går ej att höra)) 

I: °på 29° 

((I tittar på bildskärmen)) 

I: Å där fick dom ((håller upp ena handen som en lagtavla)) 

 

Figur 19. 

K: Lagen ((sprida svar)) 

I: Lagen ska det stå på 33 ((trycker fram ”Lagen” med fjärrkontrollen)) 

((K skriver, I går bort till bordet, tittar upp på klassen, gest framåt)) 

I: Å sen vad skickar dom in tolv för nånting i landet ((håller upp en hand som lagtavla igen 

men höjer den framför ögonen, ställer sig på tå och spejar över handen)) 

K: Spejare 

I: 12 spejare ((tittar fram på skärmen, klickar fram 12 spejare)) 

((K skriver, lite mummel, I kollar på de upp och nervända bilderna på bordet)) 

I: Sen får dom vandra runt ((tittar på skärmen)) i öknen i 40 år ((tittar på klassen)) å sen säger 

man att hela den generationen ((börjar göra rörelsen för dör, eleverna svarar)) 

K: Dör ((I gör klart rörelsen, klickar fram ordet, K skriver)) 

 

Ex 14 (ur utdrag 24): 

I: 51 är Assyrien ((suddar lite till, börjar skriva 51. Assyrien”, vänder sig sedan mot klassen)) 

I: Vem var det som e: åkte dit? ((pekar på en elev med pennan)) 

E: Jona 

I: Jona ((vänder sig mot tavlan och skriver Jona, tar sedan upp ett häfte från bordet, viker upp 

det på sid 9, går till tavlan igen, gör sig beredd att skriva, eleverna skriver och småpratar)) 

I: Och på 52 ska det va? 

E: Babylonien ((I börjar skriva)) 
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I: Babylonien ((skriver klart)) 

 

Figur 20. 

I: Och vem var det som träffa lejonen ((står kvar mot tavlan)) 

E (några): Daniel  

I: Daniel ((skriver Daniel och sedan 53)) 

Här används multimodalt muntligt och skriftligt verbalspråk, bildskärmspresentation eller 

whiteboardtavla, elevhäften, rörelser och nyckelord. Tidsmässigt går det snabbare när 

bildskärmspresentation används och instruktören klickar fram nya ord, än när instruktören skriver på 

whiteboardtavlan. Mening erbjuds genom att orden som syns och ska skrivas ner är sammankopplade 

med de rörelser som använts. Bildskärmspresentationen och whiteboardtavlan används på likartat sätt, 

även om bildskärmspresentation erbjuder högre hastighet och layout med färger, bilder, med mera. 

Jewitt et. al. (2007, s. 308, 315) tar upp att interaktiva whiteboardtavlor ibland inte blir mer än en 

ersättning för svarta tavlan. I Bibeläventyret Gamla testamentet utnyttjas möjligheten att klicka fram 

ord i bildskärmspresentationen, samt möjligheten att visa bilder i färg. På det sättet används den inte 

på samma sätt som whiteboardtavlan/svarta tavlan. Däremot liknar användning mycket de äldre OH-

apparaternas funktion. Skillnaden är just att instruktören slipper skriva själv i 

bildskärmspresentationen. 

Som en ytterligare semiotisk resurs kommer ett tävlingsmoment i slutet på Bibeläventyret Gamla 

testamentet. I den fjärde lektionens inledning berättar instruktören om tävlingen: 

Ex 15 (ur utdrag 19): 

I: Nu är det sista lektionen. ((sätter ihop händerna)) Vi ska komma fram till slutet av Gamla 

 testamentet idag. Det sista som kommer hända idag är att ni ska få köra en tävling med 

 alla dom här rörelserna ((gör samtidigt rörelsen för ”skapelse”)). Då kommer jag göra 

 rörelserna ((gör skapelserörelse igen)) men jag kommer va tyst på munnen ((klämmer 

 ihop fingrarna framför munnen samtidigt)) så det blir ett test på om ni- vad ni kommer 

 ihåg åsså gör vi det på tid åsså ser vi vad ni får för tid åsså jämför vi med 4x sen å jag 

 har även y å z:s tider. Så det blir en tävling mellan klasserna, OKEJ? 

På slutet av lektionen är det dags för tävlingen: 

Ex 16 (ur utdrag 26): 

I: Kör vi ((står lutad över mobilen som ligger på bordet till vänster, startar stoppuret, 

 klassen ställer sig beredda med händer nere vid första rörelsen)) 

I: [°Skapelse, syndafall, syndaflod... ((gör rörelserna stående längst fram vänd mot  klassen)) 

K: [SKAPELSE, SYNDAFALL, SYNDAFLOD ((gör rörelserna stort)) 
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Figur 21. 

Klassen får göra hela ramsan med rörelser och nyckelord på tid. Denna tid jämförs sedan med 

parallellklassernas. Instruktören leder ramsan framifrån med rörelser och mimar eller säger orden 

svagt. Elevernas engagemang ökar i både rörelser och röstvolym (figur 21). Erbjuden mening är här att 

eleverna nu har fått en sammanfattning av hela Gamla testamentet i ramsan, vilket också uttalades som 

syfte i iscensättningen av rörelserna och nyckelorden i lektion 1. Instruktören kan se att eleverna har 

transformerat och formerat erbjuden mening genom att titta på deras kroppar (Ekström, 2010, s. 74). 

Kartan – beskrivning och analys 

Rummet som karta används frekvent i Bibeläventyret Gamla testamentet. Kartan introduceras i lektion 

1 när berättelsen kommit fram till Abraham. När instruktören presenterar kartan, genom att dra ner en 

världskarta som redan finns i klassrummet eller visa en karta över mellanösterområdet på 

bildskärmspresentationen, tillfrågas klassen om någon kommer från något land på kartan eller om de 

har varit där. Flera elever svarar och transformerar den erbjudna meningen. Bibeläventyret Gamla 

testamentet erbjuder i sin design för lärande här mening genom att knyta an till de kunskaper och 

erfarenheter klassen redan har. Hela kartan dras ner i klassrummet så att klassrummet blir en karta med 

norr framåt och söder bakåt osv. Utifrån denna karta erbjuds sedan mening genom att platser markeras 

med gester och karttecken i rörelseramsan. Drama och muntligt berättande kan utgå från en viss plats. 

Eleverna engagerar sig vidare i kartan genom att vända sig dit instruktören pekar eller går, genom att 

själva peka på platser i ramsan eller bara genom att sitta på en plats som är mitt i Medelhavet. 

De 8 karttecknen består av bilder och stativ. Bilderna innehåller semiotiska resurser som färg, form, 

skriftligt verbalspråk, metaforer och placering i rummet. Metafor används i karttecknet för Ur, som är 

en bild på ett fickur (Danielsson & Selander, 2014, s. 42). Karttecknet för Genesarets sjö har en glad 

och levande fisk, Döda havet en död fisk och Egypten har en pyramid som symbol. Karttecknet för 

Sinai är en bild på två stentavlor med tio Guds bud skrivna med skriftligt verbalspråk på. Assyriens, 

Babyloniens och Persiens karttecken innehåller skriftligt verbalspråk, med första bokstaven i 

platsnamnen centralt placerade, samt en bild på något av händelsen där. Persienbilden gör en metafor 

till Miss Universumtävlingar. Alla karttecknet lyfter fram något centralt med platsen eller händelserna 

där (Insulander, 2010, s. 185). Eleverna erbjuds mening genom karttecknens semiotiska resurser 

tillsammans med det muntliga berättandet. 

När instruktören kommer fram till Abraham i berättandet börjar kartan som är neddragen i 

klassrummet att användas. Här erbjuds mening i bruket av klassrummets spatiala möjligheter. Genom 

pekningar och förflyttningar av instruktören blir det muntliga verbalspråket meningsfullt. En karta har 

mer välutvecklade resurser än t.ex. skriftligt verbalspråk för att visa placering på en yta och därmed 
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skapa spatiala betydelser och är därför mer motiverad att använda för att beskriva lägen och 

förhållanden (Björkvall, 2009, s. 16).  

I exempel 17 ser vi hur kartan används för att peka ut platser (figur 22). 

Ex 17 (ur utdrag 12): 

I: =ABRAHAM. Abraham kom nerifrån en stad som hette Ur ((pekar ner mot Ur i vänstra 

 nedre hörnet av klassrummet)) (.) Men han fick landet Israel ((visar med båda armarna att 

 Israel ligger i mittgången i klassrummet, går ett steg fram mot mittgången)) (1.0) Å när 

 han va hundra år så fick han en son som hette Isak, som skulle få bli löftessonen som 

 skulle få bära vidare ((gör växande gest med armarna)) (.) eh det här löftet från Gud (.) 

 och bli ett stort ((gör gest inifrån och ut med armarna)) folk. 

 

Figur 22. 

Allt eftersom nya viktiga platser dyker upp i Gamla testamentets historia sätter instruktören ut 

karttecken. Här erbjuds mening i det muntliga berättandet genom att synliggöra de platser som tas upp 

i det spatiala rummet. 

Ex 18 (ur utdrag 22): 

((I står längst fram i klassrummet, karttecknet för Assyrien är uppställd lång fram längs vänstra 

väggen)) 

I: Ja, det var assyrierna ((pekar på Assyrien, går mot Assyrien)) 

I: Men efter ett tag här så kommer det ett annat rike som erövrar ((vänder sig mot bordet)) 

hela det assyriska väldet ((tar upp ett karttecken från bordet, med baksidan mot klassen)) 

och då kommer vi till B i fångenskapens ABP ((tar ett stativ från hyllan, sätter fast 

karttecknet, nu synligt för klassen, går ner längs vänstra väggen)) och det är Babylonien. 

K: Babylonien ((i otakt säger flera det)) 

 

Figur 23. 

((I drar ut stativet, sätter ner det på golvet mitt längs vänstra väggen)) 

I: Vi sätter Babylonien här. 

När instruktören erbjuder mening genom muntligt verbalspråk i samspel med ett nytt karttecken som 

placeras ut på kartan i figur 23 engagerar sig eleverna genom att upprepa Babylonien utan att 
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instruktören uppmanat till upprepning. Här ser vi hur eleverna är engagerade och spontant 

transformerar erbjuden mening. 

Berättandet rör sig på kartan. När något händer vid Sinai, står instruktören där och berättar, när folket 

går över Jordanfloden går instruktören över Jordanfloden etc. Draman utspelar sig, om det inte är för 

trångt, på den geografiska plats som det händer. Instruktören refererar till olika platser på karten 

genom gester och pekningar och rörelseramsan utspelar sig på kartan. Karttecknet för Sinai, som ser ut 

som två lagtavlor används även i dramat då Israels folk går runt Jerikos murar. Genom instruktörens 

agerande, som placering på ett visst ställe, talar hon om vad som är viktigt och en förflyttning talar om 

för eleverna att det är dags att vara uppmärksam för nu händer något nytt (Leijon, 2013, s. 61). 

Rappen – beskrivning och analys 

När berättandet i Bibeläventyret Gamla testamentet kommit fram till att Mose får de tio budorden på 

Sinai berg finns det en rapp som ljudfil och den genomför instruktören och eleverna tillsammans. 

Rappen består av en omskrivning av de tio budorden. Dessa står skrivna på karttecknet för Sinai, 

vilket ser ut som två stentavlor. Rappen står även i elevhäftet som eleverna får slå upp och instruktören 

tar även fram den i bildskärmspresentationen. Rappen är skriven så att vartannat budord är rött, 

vartannat blått. Eleverna får först halvklassvis läsa texten högt under instruktörens ledning. Textens 

två färger fungerar som visuella avgränsare (Björkvall, 2009, s. 24). Sedan går instruktören igenom 

refrängen med rörelser. Därefter sätter instruktören på rappen: 

Ex 19 (ur utdrag 13): 

I: E:h. Ni kan få stå upp faktiskt 

((K ställer sig upp, stolskrap, I sätter på rappen på datorn, musiken börjar, skrapiga högtalare, I flyttar 

fram en högtalare, när halva refrängen gått ställer sig I framför klassen och rappar, K härmar)) 

((En takts paus efter refrängen)) 

I: Nu kommer det snart är ni beredda? ((ställer sig vid höger grupp)) 

 

Figur 24. 

I: [Inga andra gudar inte tillbe nån annan 

K(hö): [Inga andra gudar inte tillbe nån annan 

Mu: [Inga andra gudar inte tillbe nån annan 

((I går till vänster grupp)) 

I: [Inte snacka skit inte missbruka Guds namn  

K(vä) [Inte snacka skit inte missbruka Guds namn 

Mu: [Inte snacka skit inte missbruka Guds namn 
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Rappen fortsätter, versen kommer sammanlagt tre gånger och det är refräng mellan varje vers och sist. 

Sista versen gör alla tillsammans. Klassen rappar med, mer engagerat för varje vers och gör rörelser på 

refrängen (figur 24). Efteråt blir det en gemensam applåd. Här ingår många teckensystem – muntligt 

och skriftligt verbalspråk används, i bildskärmspresentation och i häftet används färger, ett karttecken 

som ser ut som budtavlor är med, rörelser och musik används. Design för lärande är här gjort för att 

eleverna ska erbjudas mening i vad budorden betyder och på ett engagerande sätt kunna transformera 

dem i lärandet. Elevernas engagemang syns i att de är med och rappar, med ökande engagemang i 

röstnivå och rörelser mot slutet av rappen. Intensiteten i applåden efteråt, som visserligen startas av 

instruktören, men sprids i klassen, tyder på meningsskapande. 

Drama – beskrivning och analys 

Definitionen av drama eller dramatisering är inte självklar. I analysen av Bibeläventyret Gamla 

testamentet definierar jag drama som att instruktören använder röstläge, gester och rekvisita i 

monologdramatisering samt vid uppläsning av en berättelse. Det kan också vara att en eller flera elever 

engageras i dramat, alltifrån att instruktören tittar på en elev som under några sekunder får en roll, till 

alla eleverna får resa sig, får repliker att säga genom viskningar och får agera rörelsemässigt. Jag ska 

analysera några exempel. 

I videoobservationerna finns flera exempel på att instruktören dramatiserar en berättelse med 

monologdrama, det vill säga att hon berättar och själv spelar olika roller. Ibland tar hon in elever i 

dramat, utan att eleverna behöver resa sig eller säga något. Jag ska ge ett exempel. 

Ex 20 (ur utdrag 18): 

I: Men Samuel ((går till höger längst fram, lägger händerna mot kinden, lutar på huvudet, 

blundar)) han ligger och sover en natt.  

 

Figur 25. 

I: Å han är en liten pojke. Å Eli är en gammal präst ((tittar upp på eleverna, har kvar 

händerna i sovläge)) han mår ganska dåligt, gammal och skruttig sådär ((skakar på huvudet 

lite, lägger sig mot händerna och blundar igen)) så mitt i natten hör Samuel 

I: SAMUEL, SAMUEL ((reser sig upp, vänster hand vid munnen, ropar)) 

I: A, han vaknade, a, Eli vill nånting åsså går han bort till Eli ((vaknar, sträcker på sig, pratar 

gäspande))  
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Figur 26. 

((I går till vänster, går fram till en elev längst fram, tittar den i ögonen)) 

I: Eli, du ropade på mig. 

((I skakar på huvudet, eleven svara nej)) 

I: Nej, jag har inte ropat på dig, gå och lägg dig igen. 

I: Samuel han går och lägger sig ((går till höger igen)) och somnar precis ((intar 

sovställning)) 

I: SAMUEL, SAMUEL ((reser sig upp)) 

I: AE::: ((vaknar, gäspande)) Eli vad är det, vad vill du, vad är det Eli? ((går till eleven igen)) 

I: Nej, jag har inte ropat säger Eli ((skakar på huvudet, tittar på klassen)) 

I: Åsså går Samuel och lägger sig ((går till höger, intar sovställning)) 

((Skratt från någon elev hörs)) 

I: SAMUEL, SAMUEL ((reser sig, händerna runt munnen)) 

I. Amen ((vaknar, gör hopplös gest, böjer på benen)) 

I: Men, Eli, du ROPA på mig ((går till Eli med slafsig gång)) VAD VILL DU? 

I: Nej, jag har inte ropat på dig, säger Eli ((tittar runt på klassen)) 

Här ser vi hur instruktören erbjuder mening med hjälp av flera teckensystem. I exemplet med figur 25 

och 26 ser vi hur hon använder en artefakt (nattmössa), det spatiala rummet (flyttar sig mellan två 

olika platser), gester (sovgest, gång, huvudskakningar), intonation (starkt, svagt, attityd) och röst 

(berättar). En elev engageras också genom att få ta en tyst roll i dramat genom att instruktören går till 

den, tittar på den och säger elevens repliker. Övriga elever tittar och lyssnar. Elevernas transformation 

går inte att avläsa i den här sekvensen. 

Manualen säger att instruktören kan välja att läsa en del berättelser ur en barnbibel. Här används alltså 

skriftligt verbalspråk som läses upp. Instruktören förställer rösten när olika personer talar i berättelsen, 

flyttar sig på kartan beroende på var berättelsen utspelar sig och använder rekvisita. Eleverna kan 

också tas med i uppläsningen. Ett exempel i materialet är när instruktören läser berättelsen om Jona, 

förflyttar sig på kartan och eleverna får stöna högt varje gång ordet stöna kommer i berättelsen. Här 

används skriftligt verbalspråk, intonation, gester, kartan i klassrummet och elevernas röster i designen 

för lärande. Eleverna erbjuds mening genom att berättelsen får en plats på kartan och genom att de 

aktivt genom stönandet får vara Jona. Björkvall (2009, s. 28) tar upp att intonation är en viktig del av 

muntligt verbalspråk och i den upplästa berättelsen är både instruktörens och elevernas intonation en 

viktig semiotisk resurs. Eleverna följer med i berättelsen genom att stöna olika högt och länge och de 

titta på instruktören när hon rör sig på kartan. 

Ex 21 (ur utdrag 21): 

((I tar upp en barnbibel från bordet, bläddrar i den, går mot mitten längst fram)) 
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I:  Nu ska jag faktiskt läsa för er igen (.) å då ska ni få hjälpa mig här ((bläddrar i boken, tittar 

ner i boken)) Jag ska läsa om Jona (.) och varje gång som jag säger stöna ((fortsätter 

bläddra och titta i boken, eleverna tittar på I, några tittar på varandra när I säger att de ska 

stön)) så ska ni stöna. 

E:  Vad är det? 

((I har hittat rätt sida, tittar nu upp på klassen)) 

I:  Hur låter man när man stönar? Kan ni göra? 

K(en del): [E:::ö::: 

I:  [E::ö:: ((ser ut som att det är jobbigt)) 

I:  Man tycker att det är lite jobbigt så här, e::ö:: ((lutar på huvudet, ser ut som att det är 

jobbigt)) 

K:  [E:::ö::: 

((Elever tittar lite på varandra)) 

I:  Okej? [Så varje gång som jag säger något med stöna så ska ni stöna. Okej? 

K:            [((Småprat och mummel 

((I börjar nu läsa, står längs fram i mitten)) 

I:  ”Stönar[en Jona” 

K:               [E::ö:: 

I:  Jona var en stön[are. 

K:   [E::ö:: 

I:  Just det, en stöna[re. 

K:   [E::::ö:::: 

I:  Så när Gud sa till honom, att gå till Nineve ((I pekar på Assyrien)) och säga till folket som 

bodde där att ändra sig, vad gjorde Jona? (.) 

 

Figur 27. 

I:  Jona stö[nade. 

K:               [E::::ö:::: 

I:  ”Inte Nineve!” stönade han.  

K:  E::ö:: 

I:  ”Vart som helst men inte Nineve. Folket som bor där är våra fiender!” 

I:  Och när han hade slutat stöna,  

K:  E::ö:: 

I:  så köpte sig Jona en biljett. En båtbiljett. Och tog en båt som skulle föra honom lå::ngt 

((pekar ut i Medelhavet)) bort från Nineve. 
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Bibeläventyret Gamla testamentet innehåller flera tillfällen då eleverna får vara med och agera i 

draman. Jag ska ta upp ett exempel ur berättelsen om Jerikos murar. Berättelsen börjar med att 

instruktören tar en påse med något i med sig ner i mittgången och ställer sig på gränsen till Israel. 

 Ex 22 (ur utdrag 17): 

I: Nu står dom här. (1.0) På gränsen till Israel ((I ställer sig öster om Jordan, ur bild))  

((Eleverna vänder sig mot den plats där I står)) 

I: Dom vill in i landet (2.0) Gud utser en ny ledare för folket. Det är en- en av dom två enda 

som överlever dom här 40 åren i öknen får gå in i landet. Han heter Josua och han är 

general för armén ((ej i bild, men I gör rörelsen för Josua)). Man gör så här ”Josua” ((gör 

rörelsen)) 

K: Josua ((gör rörelse)) 

I: Dom går in i landet. Han tar med sig folket in i landet ((går in i Israel, över Jordan)). Dom 

kommer fram till den första staden där (.) Jeriko (1.5) Jeriko är omgiven av tjocka murar. 

(1.0) Hur ska dom erövra staden? °Hur ska dom ta över staden?° Jo (.) Gud säger så här- 

Nu behöver jag några som vill spela drama ((många händer räcks upp)) Ska vi ser här. 

((I går framåt och pekar på elever)) 

I:  Vill du komma? ((elev nickar)) Åsså tar vi- vill du va me? ((I pekar på elev, elev osäker)) 

Det är inget svårt, är ni med, kom ((vinkar till sig elever)) Så får ni komma här ((I backar 

ner till Jeriko, elever följer efter)) 

I: Då ska vi se, då får ni va, e::::h, du kan va Josua ((syns ej i bild)) åsså är ni några i folket 

((ej i bild, I viskar instruktioner till eleverna, ger dem något)) 

I: Å sen va det så här att när dom skulle göra det här så sa Gud till att dom skulle bära på 

lagen ((I hämtar lagtavlorna, ger till eleven som är Josua, ej i bild)) Josua han får hålla 

lagen här. Så. 

I: Nu behöver vi Jerikos murar också ((elever räcker upp handen)) 

I: Här har vi ((I går fram till en grupp elever)) 

I: En, två, tre, fyra ((pekar på fyra elever)) ni får va murar ((eleverna reser sig och går med I 

ner till Jeriko)) 

I: Får ni komma å stå här ((I samlar ihop eleverna som ska vara murar och viskar 

instruktioner till dem)) 

I: Bra 

I: Första dan så säger Gud till folket så här till Josua ”Nu ska ni gå ett varv runt staden, men 

ni ska vara tysta.” °Så då får ni gå ett varv° ((till folket o Josua)) °Får ni ställa er lite mer 

så man kan gå runt er här° ((flyttar muren med armarna lite)) Så (.) så. 

I: Så Josua först och folket efter, dom går ett varv runt staden, °tysta°. Kan ni gå ett varv runt 

den gruppen?  

 

Figur 28. 
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 [((Josua och folket går runt muren)) Såja. 

I: [Vad är det här för krigsplan? ((till övriga i klassen)) Va? Gå runt en stad? Dom kommer 

tillbaka (.) åsså sover dom en natt ((Josua och folket går tillbaka till I)) 

I: Å nästa dag säger Gud till dom a gå ett varv runt staden, men va °tysta°. 

I: Åsså går dom ett varv runt Jeriko ((Josua och folket går runt muren igen)) 

I: Åsså här håller det på, tredje dan, fjärde dan, femte dan, sjätte dan ((Josua och folket går 

runt ett varv och går tillbaka till I)) 

I: Å sjunde dan så säger Gud så här ”Nu ska ni gå sex varv och va alldeles tysta ((I fortsätter 

viska till Josua och folket)) °Okej° Så dom går dom går sex varv. Dom är alldeles tysta 

under dom sex första varven ((eleverna går runt)) 

I: När dom kommer till det sjunde varvet säger Gud ”ROPA OCH SKRIK OCH BLÅS I 

TRUMPETER  

 

Figur 29. 

 [((Josua och folket börjar blåsa i partytrumpeter, muren faller ihop)) 

I: [Oj, murarna dom bara rasar, a::h. TACK SÅ MYCKET ((I och klassen applåderar)) 

Här används kartan och rörelser, rekvisita i form av partytrumpeter, muntligt verbalspråk genom 

instruktörens berättande, elever som scenografi och personer, ett karttecken med skriftligt verbalspråk 

på (tio Guds bud). Den mening som erbjuds i berättelsens använder många teckensystem. Eleverna 

engageras i olika roller, i rörelser och i att låta med trumpeterna (figur 28 och 29). Eleverna som är 

med i dramat transformerar erbjuden mening genom att följa instruktionerna och agera. De skapar 

mening genom sina kroppar och instruktören kan se hur de uppfattar erbjuden mening (Ekström, 2010, 

s. 74). 

Beskrivningen och analysen av data är med detta klar och i nästa kapitel diskuterar jag resultaten. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Studiens syfte var att utifrån ett multimodalt perspektiv undersöka vilka teckensystem som 

Bibeläventyret Gamla testamentet använder i sin design för lärande, vilken mening teckensystemens 

semiotiska resurser erbjuder i lärandet samt hur elevernas engagemang, som ett tecken på 

transformation, kan beskrivas. Analysen har beskrivit de teckensystem som används och vilken 

mening de erbjuder eleverna i lärandet. Vidare har transformation och formation analyserats utifrån 

det engagemang elevernas visat. 

Slutsatser och implikationer 

Avseende den första forskningsfrågan kan man i iscensättningen av en formell lärsekvens se vilka 

teckensystem som används för lärandet i Bibeläventyret Gamla testamentet (Selander & Kress, 2010, 

s. 114). Analysen av manualen och efterhandsbeskrivningen av lektion 1 visar att Bibeläventyret 

Gamla testamentet är multimodalt designat och använder många olika teckensystem för att erbjuda 

mening. Analysen framställer hur klassrummet görs om till en karta och bilder, stora bibeln, muntligt 

verbalspråk, skriftligt verbalspråk, gester och intonation används tidigt i Bibeläventyret Gamla 

testamentet. Den fortsatta analysen visar att det är sällan som ett teckensystem används ensamt, utan 

kommunikationen sker multimodalt. Detta stämmer överens med Rostvall och Selanders (2010, s. 13) 

tanke att all kommunikation är multimodal. Som exempel använder instruktören i repetitionen i början 

av lektion 3 muntligt verbalspråk, bilderna, stora bibeln, pekningar och blickar (se exempel 2 och 6). 

Exempel 22 åskådliggör hur instruktör och elever rör sig på kartan i rummet, använder karttecken som 

rekvisita, eleverna agerar med sina kroppar och instruktören ger muntliga instruktioner och berättar 

muntligt samtidigt. När det gäller rörelser och nyckelord används en bred multimodalitet (se exempel 

10–16). Både instruktörens och elevernas kroppar och muntliga verbalspråk används, pekningar på 

platser på kartan samt skriftligt verbalspråk med hjälp av elevhäften och bildskärmspresentation 

används. 

När det gäller den andra forskningsfrågan ger resultatet svaret att Bibeläventyret Gamla testamentet i 

sin design för lärande innehåller många teckensystem som används multimodalt för att erbjuda 

mening. En multimodal, designteoretisk syn på lärande innebär att lärande sker i kommunikation och 

teckenskapande. Analysen visar att mening erbjuds genom att instruktören kommunicerar och skapar 

tecken med hjälp av olika teckensystem och semiotiska resurser. Det muntliga berättandet, eller 

muntligt verbalspråk, utgör grunden i erbjuden mening, men agerar nästan aldrig ensamt utan 

tillsammans med andra teckensystem och artefakter. Analysen visar att stora bibeln, bilderna, rörelser 

och nyckelord, kartan samt drama är bärande resurser i berättandet och de används frekvent för att 

erbjuda mening. Resurser som trolleri, rapp och rekvisita i draman stödjer berättandet och förstärker 

erbjuden mening. Kroppen med dess semiotiska resurser som tal, intonation, röstläge, gester, blickar 

och förflyttningar i rummet samverkar hela tiden med andra teckensystem, men bär i sig själva ingen 

mening. Danielsson och Selander (2014, s. 32) menar att valet av teckensystem och semiotiska 

resurser inte är slumpmässigt utan mer eller mindre medvetet utifrån vad som är tillgängligt och 

utifrån bakomliggande syften. Jewitt (2005, s. 312) säger också att valet av teckensystem och 

semiotiska resurser görs utifrån lärarens, i det här fallet instruktörens, intressen. Här bekräftar analysen 
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att den didaktiska designen i Bibeläventyret Gamla testamentet stämmer överens med dess syften om 

att med berättandets form ta med eleverna på en vandring genom Bibeln och att kunskaperna leks in på 

ett engagerande sätt med hjälp av rörelser, nyckelord, drama, trolleri, bilder och rapp (Bibeläventyret, 

u.å.). Här är det läromedlet Bibeläventyret Gamla testamentet snarare än instruktören som styr valen 

av teckensystem. Dock finns en viss frihet för instruktören hur han eller hon använder den didaktiska 

designen. Det medför att det kan finnas skillnader mellan två olika instruktörer som genomför ett 

Bibeläventyr när det gäller val av teckensystem och hur de samverkar multimodalt. Hur resurser som 

kroppen, gester, intonation och blickar används kan variera stort mellan olika instruktörer. Här kan 

man se att den didaktiska design i Bibeläventyret Gamla testamentet som instruktören genomför 

fungerar som en snitslad bana. Det finns således en modelläsning av hur ett Bibeläventyr ska 

genomföras och instruktören har i uppgift att följa denna för att erbjuda mening (Björkvall, 2009, s. 

26; Svenska Bibelsällskapet, u.å.). 

Den tredje forskningsfrågan om elevernas engagemang går också att besvara utifrån analysen. Den 

didaktiska designen i Bibeläventyret Gamla testamentet svarar på frågorna vad, alltså vilket innehåll, 

och hur, vilken form, designen för lärande ska ha (Lindstrand, 2010, s. 209). Detta leder vidare till 

frågan om varför designen ska se ut så. Lindstrand (2010, s. 211) menar att det är för att motivera den 

lärande och väcka intresse. Boström (2010, s. 67) lyfter fram att läromedelsdesign och lärarens design 

är avgörande för hur eleverna uppfattar ämnet. Hur ser då engagemanget ut hos eleverna under ett 

Bibeläventyr Gamla testamentet? Analysen visar att den mening som erbjuds i den multimodala 

designen skapar engagemang hos eleverna. Eleverna räcker upp handen när de vill svara på frågor, 

öppna bibelböcker eller vara med i draman. De gissar gärna när instruktören ställer frågor, t.ex. vad 

smugglarna hade med sig i bilen och hur många böcker det är i Bibeln. De visar engagemang genom 

att upprepa det instruktören säger med muntligt verbalspråk, t.ex. ”Gamla testamentet”, eller med 

kroppen genom att härma en rörelse, t.ex. rörelsen för Babylonien. Engagemang i form av positiva 

kommentarer eller gester förekommer vid trolleritrick, öppnande av Fjärde Mosebok med godis i och 

efter rappen. Eleverna använder de semiotiska resurser som finns för att skapa mening genom att 

öppna böcker, sjunga med i Imse vimse och rappen, använda rekvisita, sina röster och kroppar i 

draman. De skriver nyckelord och siffror till bilderna i sina häften när instruktören multimodalt, med 

muntligt och skriftligt verbalspråk, rörelser, gester och blickar kommunicerar vad det är dags att 

skriva. Elevernas engagemang i den multimodala lärmiljön visar på stor uppmärksamhet. 

Jag har funderat kring hur mycket man kan tolka in i elevernas engagemang. Tyder engagemanget och 

uppmärksamheten på en transformation och formation eller inte? Om inte, kan man då undersöka 

erbjuden mening utan att ta reda på hur den uppfattas? Dels menar Kress och Sidiropoulou (2010, s. 

116) att ”visst kan man göra studier av situerat lärande och av dem som tar emot tecknen, men 

behandla då dessa data som just nya data och inte som en förklaring till vad mottagarna gör med 

tecknen”. Dels menar jag att transformation och formation är synlig i analysen. Eleverna tar till 

exempel den erbjudna meningen i rörelser och nyckelord och bearbetar den. Som jag sagt i analysen 

menar Leijon (2010, s. 38) att ett yttrande, även om det härmar en annan, alltid är något nytt. Så när 

eleverna gör ramsan med rörelser och nyckelord är det inte en meningslös efterhärmning av 

instruktören, utan de transformerar erbjuden mening och omformar den till ny kunskap. Tecken på 

lärande kan följas via spår som kan observeras i elevernas användande av teckensystem och medier 

(Selander, 2010b, s. 43). I analysen har vi sett hur eleverna genomför ramsan med rörelser och 

nyckelord på tid i slutet. De kan också säga nyckelordet som hör ihop med en rörelse när instruktören 

bara gör rörelsen. De kan använda muntligt och skriftligt verbalspråk för att svara på frågor och fylla i 

häftet efter tidigare erbjuden mening i muntligt verbalspråk och andra teckensystem. När de får godis 
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från Fjärde Mosebok ger deras uppskattning uttryck åt en uppfattad mening om hur gott landet var. 

För individer i ett multimodalt lärandesammanhang finns det flera olika vägar att skapa mening, 

beroende på deras intresse i stunden (Kress, 2010, s. 162). Analysen av elevernas engagemang kan 

inte beskriva dessa olika vägar, utan stannar vid att visa på ett stort engagemang. I analysen har jag 

försökt peka på det lärande som sker i första transformationscykeln i Selander och Kress (2010, s. 114) 

design av en formell lärsekvens. Eleverna är ständigt involverade i teckenskapande aktiviteter, där 

teckenskapandet är en dynamisk process som sker i mötet med olika teckensystem (Svärdemo-Åberg, 

2009, s. 234). 

Sammanfattningsvis kan man säga att studien visar att Bibeläventyret Gamla testamentet erbjuder stor 

mening utifrån en multimodal design för lärande med många teckensystem och semiotiska resurser. 

Vidare visar elevernas stora engagemang på att transformation och formation sker. Detta medför att 

Bibeläventyret Gamla testamentet i sin didaktiska design erbjuder stor möjlighet till lärande. Lärande 

ses i studien som en menings- och teckenskapande aktivitet, där kommunikation alltid är multimodal. 

Utifrån detta perspektiv borde en stor och komplex multimodalitet erbjuda större eller djupare mening. 

En intressant fråga här är dock om eleverna lär sig det centrala innehållet i Bibeläventyret Gamla 

testamentet eller om de lär sig upplevelser (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 185). Det skulle kunna vara 

så att trollerier, rapp och godis bara ger upplevelser och inget lärande. Utifrån den rika multimodalitet 

som studien beskriver anser jag ändå att erbjuden mening leder till ett lärande. Även om vissa resurser 

skulle fungera endast som upplevelser finns meningsskapande i så många av de andra resurserna i den 

komplexa väv som den didaktiska designen i Bibeläventyret Gamla testamentet. 

Betydelse  

Studien bekräftar att det är möjligt att undervisa multimodalt med många olika teckensystem, och inte 

bara med ett fåtal, som muntligt och skriftligt verbalspråk, bilder och digitala medier. Som jag tog upp 

i inledningen syftar läroplanen (Skolverket, 2011, s. 9–10) till lärande med multimodala inslag. 

Selander (2010a, s. 94) uttrycker att lärobokens design spelar stor roll för vilket lärande som premieras 

och hur det sker. Här kan vi se att designen i Bibeläventyret Gamla testamentet premierar ett lärande 

med hela kroppen, med hjälp av hela klassrummet och med många artefakter i överensstämmelse med 

läroplanen. Detta har betydelse för design för lärande i andra teman och skolämnen. Även om det inte 

går att dra några generella slutsatser av den här studien för hur en liknande design för och i lärande 

skulle fungera i andra teman eller skolämnen, ger den ändå en indikation på att rik multimodalitet ger 

goda förutsättningar för lärande i skolans värld. För lärare kan detta inspirera till ett mer multimodalt 

arbetssätt i andra ämnesområden. Det är viktigt att se att lärarens traditionella placering i klassrummet, 

längst fram, kan brytas för att erbjuda mening med hjälp av det spatiala rummet. I geografilektioner 

skulle t.ex. klassrummet kunna göras om till en karta. För instruktörerna i Bibeläventyret kan studien 

ha betydelse i att de får syn på vad det är de egentligen gör när de genomför ett Bibeläventyr. Det kan 

bidra till ännu större medvetenhet om hur de använder de olika teckensystem som finns tillhands och 

gör designen ännu mer meningsfull. 

Reflektion över forskningsprocessen 

Det tog tid för mig att hitta rätt perspektiv och metod, vilket har varit frustrerande och gett tidspress. 

När jag väl var klar över hur jag skulle genomföra studien tog det tid innan jag kunde göra 

videoobservationer. Det har medfört att jag inte haft så mycket kraft som jag önskat att lägga på 
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arbetet med analys och diskussion nu på slutet. Delvis är tidsnöden mitt eget fel, jag kunde legat på 

skolan mer om att få komma och filma, men jag var osäker på om det var en bra idé att göra 

videoobservation i en klass. Till en annan gång har jag lärt mig att inte vara rädd för att fråga och att 

jag ska vara ute i mer god tid. Det har varit en utmaning att leta litteratur och tidigare forskning. Nu är 

jag mer insatt i ett forskningsperspektiv jag inte kunde i teorin men som jag hållit på med i praktiken. 

Det var svårare än jag förväntat mig att få med helheten i designen i Bibeläventyret Gamla testamentet 

och samtidigt i detalj analysera teckensystemen och erbjuden mening. Det kan finnas luckor i analysen 

som kanske kunde avhjälpas antingen genom att avgränsa studien mer eller genom att göra ett annat 

urval av sekvenser för analys. Det hade också kunnat bli en bättre helhet om jag gjort 

videoobservation av alla fyra bibeläventyrslektionerna och inte bara de två sista. 

Nya frågor och vidare forskning 

I den här studien finns några svagheter. Jag har valt att göra en så bred analys som möjligt av alla de 

teckensystem som används i Bibeläventyret Gamla testamentet. Det innebär att många delar hade 

kunnat analyseras djupare om jag avgränsat studien mer. Vidare frågar jag mig om jag har missat 

några teckensystem och resurser? Intonation och röstanvändning hade kunnat transkriberas ännu 

noggrannare. Likaså har jag inte fördjupat mig i tempo och andra tidsaspekter (Jewitt et. al., 2007). 

Hur lång tid lägger instruktören på olika delar? Hur förhåller sig innehållet som ska presenteras till de 

givna tidsramarna? Om jag vidare hade haft fler kameror i klassrummet samt gjort videoobservation 

på alla fyra lektionerna hade jag kunnat få med fler och tydligare detaljer i elevernas engagemang. 

Vidare tar den här studien bara upp den första transformationscykeln i Selander och Kress (2010, s. 

114) design av en formell lärsekvens. Lärande sker också i den andra transformationscykeln och detta 

kan bli föremål för vidare forskning. I analysen har jag sett tecken på representationer och bedömning 

och det vore intressant att forska vidare på detta, dels utifrån videoobservationer, dels utifrån 

intervjuer med elever, både direkt efter att de haft Bibeläventyret Gamla testamentet och något halvår 

senare för att se vilket meningsskapande och lärande som består över tid (Leijon & Lindstrand, 2012, 

s. 186). Det vore också intressant att utifrån målen som Bibeläventyret har att ge underlag för vidare 

arbete med fördjupning, tolkningar och reflektioner (Svenska Bibelsällskapet, u.å.) undersöka hur 

lärare och elever arbetar vidare med den mening som erbjudits på kommande lektioner. 
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Bilaga 1 

Mall elevutvärdering 

  

Resultat förundersökning av elevutvärderingar 

Antal enkäter: 85 Bortfall: 1 

Bibeläventyret var:  Svar: 

5. Jätteroligt  62 elever 

4. Roligt  16 elever 

3. Vet ej  5 elever 

2. Tråkigt  1 elev 

1. Jättetråkigt  0 elever 
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Bilaga 2 

Förfrågan om samtycke till deltagande i 

forskningsstudie 

Jag heter Sofia Ödman och studerar på Stockholms Universitet, Institutionen för pedagogik och 

didaktik. Jag gör i höst ett självständigt arbete där jag ska genomföra en undersökning i något 

didaktiskt område, alltså något som har med undervisning och lärande att göra. Min undersökning 

kommer att handla om hur Bibeläventyret är utformat för lärande och hur eleverna engageras i 

Bibeläventyrets undervisning. Syftet är att förstå hur olika resurser används för lärande. 

Bibeläventyret är ett läromedel som erbjuds svenska skolor i åk 4 och 5. Det har funnits sedan 1999. 

En utbildad instruktör kommer till skolan och håller i 3–4 religionslektioner om Gamla testamentet, 

eller Nya testamentet. Ordinarie lärare är hela tiden med i klassrummet. Jag är bibeläventyrsinstruktör 

och håller just nu på med äventyr i Gamla testamentet i 4x på skola Y. 

Härmed tillfrågas vårdnadshavare och elever om eleverna får ingå i studien om Bibeläventyret. 

Studien kommer att genomföras så att jag filmar delar av ett Bibeläventyr på en eller två av 

lektionerna i klass 4x (datum a och b). Filmen kommer att användas för att analysera vilka resurser 

som används i Bibeläventyret och om elevernas engagemang visar tecken på lärande. 

Allt material som samlas in behandlas så att obehöriga inte kan ta del av det. Kunskapen som tas fram 

kan komma till nytta för personer som arbetar med Bibeläventyret och inom grundskolan. 

Medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan genom att säga det 

till Sofia Ödman. Du behöver inte ange någon förklaring. Studiens resultat kommer att spridas genom 

en uppsats på grundnivå på Stockholms Universitet. Du garanteras anonymitet i spridningen av 

resultaten. Om du så önskar, kommer du att kunna ta del av resultaten genom muntlig information av 

Sofia Ödman. 

Blanketten om samtycke lämnas in snarast till lärare N eller till Sofia Ödman, dock senast datum c. 

Eleven och alla vårdnadshavare måste skriva under! 

Hör gärna av er om ni har några frågor! 

Mvh Sofia Ödman 

sofiaodman@fastmail.com, mobilnummer: 070-408 91 68 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtycke (lämnas till Sofia Ödman eller lärare N senast datum c) 

□ JA, eleven nedan får delta i studien om Bibeläventyret under månad d 2016 på skola Y. 

□ NEJ, eleven nedan får inte delta i studien om Bibeläventyret under månad d 2016 på skola Y. 

Elevens namn (texta):   Underskrift elev: 

_____________________________  ________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare 1:  Underskrift vårdnadshavare 2: 

______________________________  ________________________________ 
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Enquiry about consent to be a part of research 

study 

My name is Sofia Ödman and I am studying at the University of Stockholm, Department of Education. 

Currently I am doing a study researching some educational area. My research will be about how 

Bibeläventyret (The Bible Adventure) is designed for learning and how the students are involved in 

the teaching of the Bible Adventure. The purpose is to understand how different resources are used for 

learning. 

The Bible Adventure is a teaching program which is offered to Swedish schools in grade 4 and 5. It 

started in 1999. An educated instructor comes to the school and has 3-4 lessons in religion about the 

Old Testament, or the New Testament. The regular teacher is in the classroom all the time. I am an 

instructor of the Bible Adventure and right now I am doing the adventure in the Old Testament in class 

4x at school Y. 

With this letter, legal guardians and student are asked if the students may be part of the research about 

the Bible Adventure. The research will be performed by filming parts of the Bible Adventure in two or 

three lessons in 4x (date a and b). The film will be used for analyzing which resources are used and 

whether the students’ involvement shows signs of learning. 

All collected material is treated so that no one who shouldn't can access it. The knowledge which is 

gained can be useful for those working with the Bible Adventure or in compulsory school. 

Participation in the study is voluntary and you can anytime cut off your participation by telling Sofia 

Ödman. You don´t have to explain why. The result of the study will be spread in an essay in bachelor 

studies at the University of Stockholm. You are guaranteed anonymity in the spreading of the results. 

If you wish, you can be informed of the results by verbal information from Sofia Ödman. 

The consent form is to be handed in as soon as possible to teacher N or Sofia Ödman, by date c at the 

latest. The student and all legal guardians have to sign the consent! 

Please, contact me if you have any questions! 

Mvh Sofia Ödman 

sofiaodman@fastmail.com, mobile number: 070-408 91 68 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consent (hand in to Sofia Ödman or teacher N date c) 

□ YES, the student may be a part of the study about the Bible Adventure during month d 2016 at 

school Y. 

□ NO, the student may not be a part of the study about the Bible Adventure during month d 2016 at 

school Y. 

Name of the student:  Signature student: 

_____________________________ ________________________________ 

Signature legal guardian 1:   Signature legal guardian 2: 

______________________________  ________________________________ 
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Bilaga 3 

Transkriptionskonventioner 

Tabell 1. Transkriptionskonventioner som används i analysen (Tholander & Cekaite, 

2015, s. 198). 

Symbol Mening  

Ord Betonad stavelse eller betonat ord. 

ORD Högljutt tal. 

°ord° Tyst tal. 

↑ord Stigande intonation. 

↓ord Fallande intonation. 

>ord< Snabbt tal. 

<ord> Långsamt tal. 

”ord” Rapporterat/återgivet tal/text. 

o:rd Utdraget ljud; ju fler kolon, desto längre. 

or- Abrupt avbrott av tal. 

heh Skrattljud. 

[ Samtidigt eller överlappande tal. 

= Yttranden som gränsar precis till varandra. 

(1.0) Längd på tystnad i sekunder. 

(.) Mikropaus, 0.4 sekunder eller mindre. 

((ler)) Beskrivning av ytterligare relevant information. 

Tabell 2. Övriga symboler som används. 

Symbol Mening  

I Instruktör 

K Klassen 

E En elev (kan stå några i parentes) 

E(bokstav) Elev som har en roll i drama 

K(vä) Vänstra halvan av klassen 

K(hö) Högra halvan av klassen 

Mu Musik 
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Bilaga 4 

Utdrag från manualen 

Utdrag nr 1 

Innan barnen kommer in.  

Förbered kartan genom att skapa en mittgång - bra om du kan ha en gång utmed väggen ner till Ur - 

Placera gärna ut ”fötterna” till karttecknen och montera ihop pinnarna, så de är klara att sättas upp. 

Var kan du hänga upp bilderna? Tejpa på tavlan - tvättlina med klädnypor - längs väggen??? 

Fungerar Over Headen- och finns det cd-spelare och hur sätter jag på den? 

Fråga fröken om det är några speciella problem eller handikapp som du bör känna till? 

Lägg upp bilderna så att du lätt kommer åt dem. 

Öppna inte den stora bibeln ännu, men plocka event bort Apokryferna så länge. 

 

Släpp in klassen. 

Presentera dig själv.  

Motivera barnen till Bibeläventyret: 

 Berätta någon berättelse som lyfter fram intresset och betydelsen utav Bibeln. 

 Ex: Bibelsmugglarna,  

Visa upp din egen bibel –  

och sedan ta fram o öppna den stora. 

Så här ser en bibel ut, men för att ni lättare ska se vad den innehåller så tog jag med mig min stora 

bibel. Bibeln är inte som en vanlig bok, utan snarare som ett litet bibliotek. Den innehåller en mängd 

böcker som bland annat berättar om människornas historia alltifrån skapelsens början till ung 100 år 

efter Jesus. Den har inte bara en författare utan ung 40 st olika. Man började skriva ner böckerna ung 

1500 år före Jesus (år 0) och fortsatte sedan till ung 100 efter Jesu födelse, då den sista boken skrevs. 

Utdrag nr 2 

Vik upp framsidan och fråga ifall de känner igen någon av de bibliska berättelserna. 

OH sid 1 

Innan vi börjar och ser vad det står i bibeln måste jag nog säga en sak. Bibeln är inte vilken bok som 

helst. Utan den gör enorma anspråk. Titta nu noga ska ni få se: Bibeln säger om sig själv att  

Bibeln är Guds Ord. 

 Trolleritricket Nr 1. 

Även om Bibeln säger att det är Gud som skrivit ner sin vilja genom alla dessa författare så är det ju 

inte alla som tror det! (Börja riva isär lappen) Många människor menar att mycket är sant men en hel 

del är bara påhittat. Några säger att det bara är en vanlig bok, intressant men knappast trovärdig. Den 

innehåller mest sagor om en massa människor som levt under vår historia. Andra håller med bibeln 

och menar att det är verkligen Guds som är författare och att allt som står i den är sant. (Titta nu ner 

på lappen och börja vika ut den med ett förvånat leende) Men vad man än tror eller vet om denna bok 

så är det konstiga det att: Bibeln ändå hävdar att Den är Guds Ord! 
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För att vi ska kunna veta vad vi tror så måste vi ju först kolla upp vad den innehåller, så nu sätter vi 

igång och berättar oss igenom hela Gamla Testamentet. 

Utdrag nr 3 

Men hur ska vi nu kunna komma ihåg allt det här?? 

OBS: Imse vimse spindel! 

Låt oss göra ett litet experiment:  

Ni ska nu sjunga en sång - var och en- på samma gång- samma sång. 

Men jag tänker inte tala om vilken sång det är- och ni får inte prata med varandra! 

Titta på mig och när jag kommer till 3 då börjar ni alla sjunga - högt o ljudligt. 

Påkalla uppmärksamhet och samtidigt som du räknar till 3 gör du rörelserna till ”Imse vimse 

spindel”. 

(Skulle de inte hänga på- avbryt genast. Be dem titta på dig- upprepa instruktionen och räkna igen.) 

Tecknens betydelse: Ju fler sinnen vi använder ju lättare är det att komma ihåg. Hörseln - synen - 

lukten – känseln - kroppen…Vi ska leka in hela GT:s historia så att när ni kommer hem i efter - 

middag, så kan ni berätta hela GT:s historia för era föräldrar, med hjälp av 56 tecken och nyckelord 

på ung 2 minuter. 

Utdrag nr 4 

Geografin 

5. 4000 år 

(Bilda en fyrkant med händerna ovanför huvudet, dra isär så långt det går) 

Bibeln berättar aldrig om När skapelsen äger rum, bara att den äger rum och hur Gud skapar allt. 

När han nu inte längre är välkommen att vandra tillsammans med människorna, så måste han komma 

på ett nytt sätt att göra sig känd bland folken. Han bestämmer sig för att välja ut en representant åt 

honom på jorden. Han kommer att heta Abraham och levde för ung 4000 år sedan. Det är lika många 

år före Jesus som vi lever efter Jesus.              12:1–3 

Guds tanke var att när Abraham och hans familj som så småningom skulle bli ett helt folk och få ett 

eget land, levde såsom Gud ville - då skulle Gud genom att belöna dem visa alla andra folk att han 

tyckte om deras handlingar. När de däremot var olydiga skulle han tillrättavisa dem och leda dem rätt 

igen, för att de skulle förstå att deras Gud inte tycker om sådant som inte är bra för människorna. 

På så vis skulle alla folk få lära känna Skapelsens Gud genom Abraham och hans släkt. 

Kartan 

Bibelns berättelser försiggår inte i rymden eller på en annan planet, utan här nere på jorden. På platser 

som man själv kan åka till och kontrollera om det kan stämma. 

Visa kartan på OH- (eller en vanlig karta som finns i klassrummet.) 

Känner ni igen er? Är det någon som kommer härifrån eller har varit där på semester?  

(Visa Iran-Irak- Turkiet- Egypten, Israel och Medelhavet.) 

För att vi lättare ska kunna lära oss det här så tänkte jag att vi tar och åker dit. Vi tar kartan så här och 

sedan drar vi den rakt ner i klassrummet. Först måste vi placera väderstrecken.  

Norr-längst fram och söder längst ner i rummet. 

Israel det land som Abraham blev lovad av Gud ligger här i mittgången. Peka ut Egypten - Iran – 

Medelhavet- Turkiet… 
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Utdrag nr 5 

(Läs gärna kap 37 i bibeln eller ur någon barnens bibel.) 

Kort sammanfattning: 

Men Jakobs behandling utav Josef skapar en avundsjuka bland bröderna, och när Josef berättar om ett 

par drömmar han haft, där hans familj bugar sig för Josef tar tålamodet slut. De tar Josef och slänger 

honom i en brunn. Han säljs senare till några köpmän som är på väg till Egypten för att sälja 
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Bilaga 5 

Utdrag ur efterhandbeskrivning av lektion 1 

Utdrag nr 6 

Jag packar nu upp min dator, kopplar in nätsladden, HDMI-sladden, sätter i sändaren till 

presentationsfjärrkontrollen, startar projektorn och datorn och öppnar BÄ-presentationen. Bilden 

”Välkommen till Bibeläventyret” med en flicka och en pojke får vara på. 

Utdrag nr 7 

Jag öppnar nu dörren ut i korridoren. Där står läraren med eleverna på två led framför sig. Eleverna 

får gå in, ett led i taget, och lämnar sina lådor med värdesaker i ett skåp som läraren låser när allt är 

inlagt. Jag ställer mig vid whiteboardtavlan, framför klassen, och inväntar att läraren ska säga god 

morgon till eleverna som står vid sina bänkar. Eleverna vet om att jag ska ha dem i SO och vad jag 

heter och hälsar god morgon till läraren och mig. Därefter får de sätta sig ner. Läraren lämnar över 

ordet till mig. Jag presenterar mig, mitt namn, att jag jobbar med Bibeläventyret och att jag kommer 

att komma till klassen 4 lektioner. 

Sedan börjar jag berätta: 

- Innan vi börjar med själva Bibeläventyret ska jag berätta något som hände för ungefär 40 år sedan.  

Vet ni var Ryssland ligger? Öster om Sverige och Finland. Då, för 40 år sedan var Ryssland och 

länderna runt om kring en enda stor stat, Sovjetunionen. Är det någon som har hört talas om 

Sovjetunionen? 

Några enstaka kan ha hört ordet, men de flesta inte. 

- Sovjetunionen var väldigt hårt styrt och man fick inte ta in vad som helst i det landet. Men då var 

det så här, berättas det, att två killar från Sverige ville ändå ta in grejer i Sovjetunionen som man inte 

fick ta in där. De hade en bil och i bagaget hittade de ett tomrum när de knackade på plåten på golvet. 

De lyfte upp mattan som brukar finnas i bagaget, svetsade upp plåten så att de kunde böja upp den, 

lade ner det som de skulle smuggla, böjde ner plåten, svetsade igen kanten och lade på mattan igen. 

Det syntes inte ett spår av vad de gjort. Nu började de sin resa till Sovjetunionen. De körde ner 

genom Sverige, över till Danmark, vidare till Tyskland och in i Polen. Inget hände. Men när de kom 

fram till gränsen mellan Polen och Sovjetunionen blev de stoppade av tulltjänstemännen. Tullmännen 

började leta igenom bilen. De hittade ingenting. Men när de leta i bagaget fick en av dem för sig att 

knacka på golvet. Och, va? Det lät ihåligt där. Männen lyfte upp mattan, såg den svetsade kanten, 

bröt upp plåten och... (konstpaus) hittade smuggelgodset. De svenska killarna hamnade i fängelse. 

- Vad tror ni att det var som var så farligt så att man inte fick ta in det i Sovjetunionen? Vad hade 

killarna i bilen? 

Eleverna får gissa. Det kommer gissningar om knark, vapen, cigaretter, pengar. Jag säger att det är 

bra gissningar, men det var inte det som låg i bilen. Idag är det faktiskt en elev som ganska tidigt 

gissar på böcker. 

- Ja, oj, det har jag nästan aldrig fått en sådan nästan rätt gissning så snabbt. Ja, det var böcker, och 

inte vilka böcker som helst, utan biblar. Jag har tagit med mig min bibel idag (lyfter upp och visar 

min Bibel 2000). Vad är det som är så farligt med den här boken så att man inte tillät den i 

Sovjetunionen? Det ska vi undersöka i Bibeläventyret. Men det är ju lite svårt för er att se i den här 

bibeln, och det kanske inte är så roligt om jag bara står och läser för er. Så därför tog jag med mig 

min stora bibel idag också. 

Jag lyfter upp den stora röda bibeln, ställer den på katedern och öppnar den. Det blir lite mummel, lite 

wow, m.m. i klassrummet. 
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- Det är nämligen så här, att Bibeln är inte bara en bok, utan den är som ett helt bibliotek. Ordet bibel 

betyder faktiskt böcker. Om ni tittar här (jag pekar på hyllorna i Bibeln), så är Bibeln ett helt 

bibliotek med massa böcker. Böckerna är skrivna av ungefär 40 olika författare under ungefär 1500 

år, från 1500 år före vår tideräknings början, före Kristus, till ungefär 100 år efter vår tideräkning, 

efter Kristus. De berättar om hur Gud skapar världen och hur han genomför sin plan allteftersom i 

historien. Vi brukar dela in Bibeln i två stora delar. Om ni ser de tre översta hyllorna, de brukar kallas 

för Gamla testamentet. Kan ni säga det efter mig? Gamla testamentet. 

- Gamla testamentet, upprepar eleverna. 

- Och vad tror ni då att de två understa hyllorna kallas? 

Elever börjar räcka upp handen. Jag säger att det är okej att de svarar rakt ut, så är det en del i 

Bibeläventyret. 

- Vad tror ni att de två understa hyllorna kallas? 

- Nya testamentet. 

- Ja, precis. Det som gör att vi skiljer på Gamla och Nya testamentet är att Jesus föds när Nya 

testamentet börjar. Hur många böcker tror ni att det är i hela Bibeln?  

Barnen räcker upp handen och jag låter några elever gissa. Jag säger fler eller färre, att det är nära 

eller inte. Till slut har vi ringat in att det är 66 böcker. 

- Om det är 66 böcker i hela Bibeln, hur många tror ni då att det är i Gamla testamentet? 

Jag låter dem gissa ett par gånger, men sedan säger jag att det är 39. 

- Och hur många är det då i Nya testamentet?  

Jag tar fram whiteboardpennan och skriver 66 till vänster på tavlan. Sedan skriver jag GT 39 under. 

- Man brukar förkorta Gamla testamentet GT och Nya testamentet NT, säger jag och skriver NT 

under GT. 

- Då kan man ju räkna ut hur många det är i NT och då finns det ett knep. Det är klart att det går att 

räkna minus, men det är inte så roligt. Men om vi sätter ett gångertecken mellan trean och nian i 39, 

vad blir då 3x9? 

Handuppräckning och jag låter en elev svara efter att ha kommenterat att jag vet att de håller på med 

3:ans tabell i matten precis. Någon svara 27. 

- Ja, precis. Så, säger jag och går fram till stora bibeln igen, hur många böcker är det i hela Bibeln 

(jag gör en cirkel i luften runt om alla hyllorna). 

Klassen svarar 66. 

- Och vad kallar vi de tre översta hyllorna? 

- Gamla testamentet. 

- Och hur många böcker har Gamla testamentet? 

- 39. 

- Och vad kallar vi de två understa hyllorna? 

- Nya testamentet. 

- Och hur många böcker var det? 

- 27, svarar eleverna, med en viss osäkerhet. Man hör några andra siffror. 

Utdrag nr 8 

När de är klara ber jag dem att vända på häftet så att de ser omslaget. Jag klickar även fram omslaget 

på powerpointen. 

- Titta på bilderna på omslaget. Är det någon bild ni känner igen? 
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En del elever räcker upp handen och jag går runt och låter dem peka på den bild de känner igen och 

säga vad den handlar om. Jag upprepar kort och förklarar för resten av klassen vilken bild vi pratar 

om. Den här klassen känner igen många bilder. Händerna är för många för att jag ska kunna låta alla 

säga vad de känner igen, så jag ber dem tar ner händerna och förklarar att jag ser att de känner igen 

fler, men att vi inte hinner prata om alla. 

- Wow, vad mycket ni kan redan! Ni behöver ju nästan inget Bibeläventyr! Men jag ska försöka fylla 

på med nya berättelser och mer detaljer kring det ni redan kan. 

Utdrag nr 9 

- Nu kan ni lägga ner era häften i bänken och så vill jag att alla tittar på mig. Det är nämligen så att 

jag måste varna er. Vad var det som gjorde att Sovjetunionen tyckte att Bibeln var så farlig? Jo, 

Bibeln säger nämligen om sig själv att den är Guds ord. 

Samtidigt som jag säger detta tar jag upp en hopvikt lappa ur fickan och vecklar ut den. Där står det 

”Bibeln är Guds ord”. Sedan börjar jag riva sönder lappen och säger: 

- Men, det här har folk i olika tider tänkt olika om. Vaddå Guds ord? Gud finns ju inte ens! Eller, jag 

Gud kanske finns, men han är långt borta och bryr sig inte om oss. Eller, ja, visst innehåller Bibeln en 

massa spännande berättelser, men Guds ord? Nej, nej. Ja, jo, det är ju bara litteratur, fast det har 

ingenting med mig och göra. Bibeln? Den är ju bara massa sagor. 

Jag har nu rivit sönder hela lappen, men börjar veckla ut den igen. 

- Men vad människor än har påstått under olika tider, så fortsätter Bibeln att säga om sig själv att den 

är Guds ord. 

Jag vecklar återigen ut lappen, som nu är hel, med samma text. Det kommer spontana reaktioner från 

klassen. Jag knölar ihop lappen och stoppar ner den i fickan. 

- Så nu, nu måste vi börja berätta oss igenom av Gamla testamentet berättar. 

Utdrag nr 10 

- Men, hur ska vi komma ihåg allt det här? Vi gör ett experiment. Ni ska nu titta på mig, och när jag 

har räknat till tre ska ni sjunga en sång. Ni ska sjunga samma sång allihop. Ni får inte prata med 

varandra i förväg, utan titta bara på mig och när jag räknat till tre börjar ni sjunga. Är ni med? 

En del ser skeptiska ut, en del skrattar. 

- Titta på mig! 1, 2, 3... 

Samtidigt som jag räknar gör jag de första rörelserna till Imse, vimse, spindel. Några elever börjar 

sjunga andra sånger, men några fattar vad jag gör och börja sjunga Imse, vimse... och så sjunger vi 

sången tillsammans. 

- Wow! Det funkade! När vi har rörelser till saker har vi mycket lättare att komma ihåg det! Ni ska 

nu, på de här fyra lektionerna, få 56 rörelser och nyckelord så att ni kan komma ihåg och berätta hela 

Gamla testamentet på bara så där två minuter. 

Utdrag nr 11 

- Så, Bibeln berättar att för 4000 år sedan valde Gud ut en man som hette Abraham. Gud sa till 

Abraham att han skulle få ett land, han skulle bli ett stort folk och han skulle bli som Guds 

reklampelare på jorden, för att människorna skulle komma tillbaka till Gud. Och Abraham skulle 

göra allt detta tillsammans med Gud, så skulle det bli riktigt bra. Men Abraham bodde inte i det land 

som Gud skulle ge honom. Nu ska vi se, (jag klickar fram kartan på powerpointen), om vi tittar på 

den här kartan. Känner ni igen några länder? Är det någon som är från Turkiet? Syrien? Jordanien? 

Israel? Egypten? Saudi-Arabien? Irak? Iran? 

På flera av länderna räcker eleverna upp händerna. 
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- Det är i de här länderna som Bibelns berättelser utspelar sig. Vi ska nu bygga en karta i 

klassrummet. Om vi låtsas att vi tar tag i nederkanten på den här kartan och så drar vi den ner på 

golvet i klassrummet. 

Jag drar ner kartan och ställer mig längst ner i klassrummet. 

- Okej, om vi pekar rakt fram nu, vilket väderstreck har vi där? 

- Norr. 

Vi går igenom alla väderstrecken och ungefär var länderna ligger och att en del elever sitter mitt i 

Medelhavet. Jag går fram igen. 

- Abraham, han kom från en stad, som faktiskt skulle ligga långt utanför klassrummet och om det 

skulle vara rätt skala, men vi får säga att det ligger längst ner i klassrummet. Staden hette Ur. 

Jag tar upp karttecknet med ett ur och berättar att det är en synonym till klocka. Jag tar med tecknet 

och stödet och går ner längs ”östra” väggen ända ner till hörnet. Där ställer jag Ur-tecknet. Abraham 

kom från Ur. Och om man tar fingret och pekar på Ur och säger ”Ur”... 

Alla säger Ur. 
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Bilaga 6 

Utdrag av transkription av videoobservation 

lektion 3 och 4 

Utdrag nr 12 

Fil 00003 00:17-05:23 

((En mittgång finns i klassrummet, mellan elevernas bänkar, bänkarna stod så från början. I har 

placerat ut karttecknen Ur, Genesarets sjö, Döda havet och Egypten. Karttecknet för Sinai ligger 

förberett i fönstret längst ner i klassrummet. Stora Bibeln är uppställd och öppnad, Apokryferna 

uttagna. Dator, projektor och högtalare är inkopplade men inte påslagna. 7 bilder är uppsatta till 

vänster på wb-tavlan. Eleverna har när de gick in i klassrummet tagit fram häftet och penna från sina 

lådor och har dem nu på bänkarna. I ställer sig längst fram vid wb-tavlan och tittar ut över klassen.)) 

I: Okej ((klappar ihop händerna framför kroppen)) (0.5) Jag har vart här två lektioner nu. (.) 

Vi har pratat om att ((I vänder sig på mot wb och pekar på bild 1, tittar på klassen)) Gud 

skapa hela världen. Bibeln berättar det ((I pekar på stora bibeln som är ca 1,5 m till vänster 

på ett bord)) i Gamla testamentet. >Är det nån som kommer ihåg hur många böcker det va 

i Gamla testamentet?< ((I fortsätter peka på stora bibeln, tittar frågande på klassen)) 

((Flera elever räcker upp händerna)) 

I: Ska ni säga ((gest mot hela klassen med höger hand, fortsätter peka på stora bibeln)) alla ni 

som vet? 

K: 39 ((många säger det)) 

I: Vad kallas dom där hyllorna längst ner ((pekar längre ner på bibeln och cirklar med 

pekfingret)), dom två nedersta? ((gör gest mot hela klassen)) 

K: Nya testamentet ((många svarar)) 

I: = Å hur många böcker var det där ((fortsätter peka på stora bibeln, gör cirkel med 

pekfingret, tittar på klassen)) 

K: 27 ((många svarar)) 

I: =Hur många var det i hela bibeln ((tittar på klassen, gör en stor cirkel runt stora bibeln 

K: 66 

I: =Wow! ((tittar på klassen, sedan kort på bilderna, sedan tillbaka på stora bibeln, pekar 

fortfarande)) 

I: Å jag håller på att berätta mig igenom dom röda böckerna ((slutar peka)) (.) dom historiska 

i Gamla testamentet. ((pekar med höger hand på bild 1)) 

I: Bibeln berättar att Gud skapar världen å allting var så perfekt ((gör okej-tecken med båda 

händerna)) (.) Men så valde Adam å Eva att vända sig bort från Gud å inte vilja leva med 

honom å dom kom all ondska å alla naturkatastrofer å miljöförstöringar å allting in ((gör 

cirkelgester med händerna)) i världen. ((Pekar på bild 1 igen)) Men Gud hade en plan. (.) 

Han valde ut en man som hette Noa för å rädda hela världen (.) eh undan en stor 

översvämning. Så Noa å hans familj å ett par av alla djur fick gå ombord på en gigantisk 

båt ((stor gest med armarna)) en ark som Noa hade byggt (1.0) å så kom det å började 

regna ((gör gest uppåt med händerna med spelande fingrar)) (0.5) Gud lär hela jorden bli 

översvämmad (.) Å när vattnet sjönk undan ((sänker händerna)) så gick Noa ut ur arken 
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((gest framåt med vänster hand, går framåt ett steg)) Å han fick samma uppdrag som Adam 

å Eva hade fått från början ((Tar upp vänster pekfinger och räknar med höger hand på 

vänster fingrar)) ta hand om jorden (.) bli många och sprid ut er ((långfingret räknas)) å gör 

det här tillsammans med mig ((ringfingret räknas)) så blir det °riktigt bra°. (.) Det blev ju 

ändå inte riktigt bra ((gest ut med armarna, slår ihop händerna)) (.) Det gick inte så bra. 

Men då tänkte Gud så här ”Nämen nu väljer jag ut en man som ska få va min reklampelare 

på hela jorden. Å då valde han ut den här. ((pekar på bild 3 på wb)) Vad hette han? ((tittar 

på klassen, gör gest med vänster arm för att de ska svara)) 

K: Abraham ((flera svarar, men lite tveksamt)) 

I: =ABRAHAM. Abraham kom nerifrån en stad som hette Ur ((pekar ner mot Ur i vänstra 

nedre hörnet av klassrummet)) (.) Men han fick landet Israel ((visar med båda armarna att 

Israel ligger i mittgången i klassrummet, går ett steg fram mot mittgången)) (1.0) Å när 

han va hundra år så fick han en son som hette Isak, som skulle få bli löftessonen som 

skulle få bära vidare ((gör växande gest med armarna)) (.) eh det här löftet från Gud (.) och 

bli ett stort ((gör gest inifrån och ut med armarna)) folk. (.) Isak han fick Jakob och Esau. 

Isak fick tolv söner ((tittar mot bilderna på wb, pekar på bild 4)) En av dom blir kastad ner 

i en brunn av sina brorsor för dom va så avundsjuka °på honom.° Vad hette han? 

((fortsätter peka på bilden, tittar frågande på klassen)) 

(.) 

K: Josef ((många svarar)) 

I: =Josef ja ((forsätter peka på bild 4, tittar på bilden, sedan på klassen igen)) Å sen sålde 

dom honom så han hamna nere i Egypten ((pekar ner mot Egypten längst ner till höger i 

klassrummet)) (.) Å där fick han ((pekar mot Egypten en gång till)) va med och faktiskt 

hjälpa Farao o la-, rädda hela Egypten å hela världen från en stor hungersnöd ((gest utåt 

med armarna)) (0.5) Å sen kom hela folket, judarna ((pekar på Israel, sedan på Egypten)) 

ner till Egypten °å fick bo där°. ((lägger handen fundersamt på hakan)) Men så gick det 

fyrahundra år. Det kom en ny Farao som inte visste hur bra Josef va å h- hur bra folket va. 

(.) Dom blev slavar ((tittar bakåt på bilderna, sedan på klassen igen, gör gest utåt med 

armarna)). Vad ska Gud göra nu? (.) Folket ropar på hjälp och då sänder Gud en ledare 

som hette (.) ((börjar göra rörelsen för Mose, inväntar svar från klassen)) 

K: Mose 

((I gör samtidigt klart rörelsen för Mose)) 

I: =°Han hette° Mose, ja. ((tittar bak mot bilderna och pekar på bild 5)) Han blev räddad som 

en liten bäbis redan undan att drunkna i Nilen. Men han hade vuxit upp och när han var 

åttio år faktiskt ((nickar)) Då fick han gå till Farao ((pekar till på bilden igen, tar sedan ner 

handen)) och säga ”Släpp mitt folk”” ((pekar varnande med fingret)). Farao svara ((ser 

frågande på klassen)) 

K: Nej 

I: Å då skickade Gud tio plågor för att liksom visa vem är det som ((visar en kamp med 

händerna mot varandra)) är starkast. Är det Egyptens gudar ((gest mot Egypten)) å Farao. 

Eller är det °bibelns gud°? ((gest mot övre delen av Israel)). (0.5) >Vem vann?< ((Tittar 

runt på klassen, några räcker upp handen, I pekar på en elev som räcker upp handen)) 

E: [Bibelns Gud 

K: [Bibelns Gud ((några stycken svarar)) 

I: °Bibelns Gud ja° (.) Å folket blev räddade. Nu var dom kanske en o en halv miljon när 

dom fick gå ut ur Egypten ((pekar neråt klassrummet med hela handen) men så kommer 

dom fram till Röda havet (.) åsså hör dom Faraos soldater komma bakom ((pekar med 

tummen bakom ryggen)) för att farao har ångrat sig (.) åsså står dom där ((går ett steg 

framåt)). Vad gör dom? ((gest med öppna händer, väntar på svar)) 

I: Vad gör dom? ((en elev räcker upp handen, får ordet med en gest)) 
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E: Jag tror att Mose släppte sin ((gör en gest som att E håller i en stav)) så det blev land 

((I tittar på E medan E svarar)) 

I: Han satte ner staven i vattnet ((sätter ner täntk stav)) åsså dela sig vattnet ((skjuter isär 

händerna som att vattnet delar sig)) åsså kunde dom gå igenom ((gest framåt med en 

hand)). Å sen när Faraos soldater kom ((slår igen vattnet med händerna)) så åkte vattnet 

tillbaka. (.) Nu var dom räddade ((håller tummarna)). Nu skulle dom ÄNTLIGEN komma 

tillbaka till sitt land °å få bo där°. 

I: M:, vi ska göra rörelserna tillsammans som vi har gjort. Ni får stå upp allihop. 

((K reser sig upp, skrap av stolar, I ställer sig förberedd för att göra den första rörelsen)) 

I: Jag är redan varm ((tar av sig sin kofta och lägger undan den till vänster, går tillbaka till 

mitten och gör sig beredd)) 

I: Okej, är ni mä? (.) Nu tror jag det här börjar sitta ganska bra, va? ((står beredd att göra 

första rörelsen, K gör sig också beredda)) Ja. 

I: <[Skapelse, syndafall, syndaflod, nationer, fyratusen år, Ur, Persiska viken, Salt, Sara, 

Abraham, Lot, Tera, Tigris, Eufrat> ((gör rörelserna))  

K: <[Skapelse, syndafall, syndaflod, nationer, fyratusen år, Ur, Persiska viken, Salt, Sara, 

Abraham, Lot, Tera, Tigris, Eufrat> ((gör rörelserna)) 

 

I: <[Genesarets sjö, Jordan, Döda havet, Medelhavet> ((gör ner i mittgången och gör 

rörelserna där)) 

K: <[Genesarets sjö, Jordan, Döda havet, Medelhavet> ((gör rörelserna, tittar mot rätt plats)) 

 

I: <[Israel> ((backar tillbaka längst fram, gör rörelsen)) 

K: <[Israel> ((gör rörelserna)) 

 

I: <[Ismael, Isak, Josef, Egypten, judarna, Egypten, 400 år, fångenskap> ((gör rörelserna)) 

K: <[Ismael, Isak, Josef, Egypten, judarna, Egypten, 400 år, fångenskap> ((gör rörelserna)) 

 

I: Nu kommer Mose här 

I: <[MOSE, SLÄPP MITT FOLK, tio plågor, påsk> ((gör rörelserna)) 

K: <[MOSE, SLÄPP MITT FOLK, tio plågor, påsk> ((gör rörelserna)) 

 

I: <[Röda havet> ((gör rörelsen, stannar sedan upp)) 

K: <[Röda havet> ((gör rörelsen, stannar sedan upp)) 

I: Hade vi sagt ett tecken till? 

K: Ja ((några svarar, I börjar göra nästa rörelse, en del elever härmar)) 

I: [Sinai ((gör rörelsen)) 

K: [Sinai ((lite osäkert, gör rörelsen, står kvar med rörelsen)) 

I: Dom kommer nu till ett berg. Varsågod och sitt. 

((K sätter sig ner, stolskrap, I går till stora bibeln)) 

 [Stolskrap minskar 
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I: [Vi har ju berättat oss igenom första mosebok ((tar fram 1 Mos ur bibeln och ställer 

ovanpå)) 

I: Vi har kommit igenom andra mosebok ((tar ut 2 Mos ur bibeln och ställer ovanpå)) 

I: Å nu när dom kommer fram till berget ((börjar ta upp 3 Mos ur bibeln)) så är vi framme 

vid tredje mosebok ((håller 3 Mos i handen och betonar den med en gest, börjar gå ner i 

mittgången)) 

Utdrag nr 13 

Fil 00003 06:48-09:15, 10:05-11:20 

((3 Mos har öppnats, där ligger en trafikskylt (huvudled))) 

I: Det är nåt som är i trafiken, eller hur? (0.5) Varför har vi såna här trafikskyltar av olika 

slag? (0.5) Varför har vi det? ((ger ordet till en elev som räcker upp handen, I syns ej i bild, 

men E syns)) 

E: Eh (.) kanske för att till exempel om man bygger något å då kanske (.) då typ stopp eller 

om det är farligt. 

I: Precis. Vi har det för vi måste ju veta vad som händer i trafiken (.) om det är ett bygge, hur 

fort man får köra, varning för här ligger en skola, kör långsamt. Annars skulle det hända 

ganska mycket olyckor, eller hur? Om alla körde som dom ville? Likadant nu så ger Gud 

(.) regler till folket för att dom ska veta ”Hur ska vi leva som Guds folk?”. Å dom här 

reglerna finns nerskrivna i Bibeln och dom fick Mose på två stora stentavlor ((I syns ej i 

bild, men tar upp karttecknet för Sinai som är stentavlorna och sätter upp dem på stället)). 

Tunga. Det var skrivet på dom. Som han fick av Gud uppe på Sinai berg. (0.5) Å jag tänkte 

nu att vi skulle lära oss dom här, men, som jag har sagt förut så är det lite tråkigt att bara 

läsa innantill i Bibeln, eller hur? Å det kan va lite (.) även om det är modern översättning 

så kan >det va lite svårt språk<. Så vi har skri- i bibeläventyret har vi skrivit om dom här. 

Så om ni öppnar era häften ((K börjar öppna häftena, I går framåt i klassrummet)) 

I: Det kan va på sidan sju kanske. 

((K slår upp sidan 7, lite mummel under tiden, I ställer 3 Mos på bibeln, tar fjärrkontrollen och sätter 

på projektorn, tittar i häftet hos en elev längst fram)) 

I: Ja, det var sidan sju. ((vänder sig mot bordet, lägger tillbaka fjärrkontrollen)) 

I: Då står dom här reglerna där ((I plockar med något på bordet, vänder sig sedan mot 

klassen)) 

I: Å då ska vi göra så här nu att den här sidan av klassrummet ((går till den högra sidan och 

gör gest mot den halvan)) (.) ni ska få vara röda (.) Okej? ((går över till vänstra sidan och 

gör gest mot dem)) Den här sidan ni är blåa (.) för ni ser att den här texten ((I tittar ner i ett 

elevhäfte)) är ltie rött och lite blått så när det är röd text så får den här sidan köra ((gest 

mot höger sida)) och när det är blå text får den här sidan köra ((gest mot vänster sida)) m: 

så ska vi först läsa igenom det här tillsammans ((tittar bak mot wb där projektor nu kommit 

igång, men det är fel bild)) 

I: Ska vi se om jag kan få fram den här också. ((tar fram fjärrkontroll till ppt)) Kan man välja 

om man vill- ((trycker igång bildspelet på datorn, klickar fram på fjärrkontrollen till rätt 

sida, en del eleverna tittar på tavlan, andra i häftet under tiden)) 

I: Där ((tittar på tavlan när rätt sida kommer fram)) 

I: E::h (.) ska vi börja med den röda sidan här ((går till höger sida)) åsså läser vi tillsammans 

högt, jag leder er. ((gör gest för att de ska börja)) 

((I leder en genomläsning med klassen, en halvan läser rött, andra blått, en del elever läser från 

tavlan, en del från sina häften, I visar med gest vilken grupp som ska läsa)) 

I: Det är nästan så man vill börja röra på sig lite va? ((gungar lite)) Vet ni vad vi ska göra nu? 

Vi ska rappa den här. 
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K: Ja: ((blir mummel, lite skratt, tecken på att det är roligt)) 

I: Vi ska köra den här. Å vi gör likadant att ni är röda och ni är blåa ((gör gester mot 

klasshalvorna)) Sen kommer det en refräng ((lägger ifrån sig fjärrkontrollen)) som ni kan 

hänga på lite å då kan man göra rörelser ((håller upp händerna framför sig)) så här 

I: Tio Guds bud ((håller fram händerna som tio)) 

((Några i klassen härmar lite grann)) 

I: Här kommer budorden ((pekar med båda pekfingrarna ner mot golvet)) 

I: Tio Guds bud ((håller fram händerna som tio)) 

I: Från Gud ((pekar med båda pekfingrarna uppåt)) rätt ner på jorden ((pekar med båda 

pekfingrarna ner mot golvet)) 

(1.5) 

I: E:h (.) jag sätter på den ((pekar mot datorn)) °Nu är frågan ska vi stänga dörren° ((säger 

detta till läraren som står vid dörren som är öppen ut i korridoren, läraren stänger dörren)) 

°heh heh° ((I går till datorn, säger samtidigt)) 

I: E:h. Ni kan få stå upp faktiskt 

((K ställer sig upp, stolskrap, I sätter på rappen på datorn, musiken börjar, skrapiga högtalare, I flyttar 

fram en högtalare, när halva refrängen gått ställer sig I framför klassen och rappar, K härmar)) 

((En takts paus efter refrängen)) 

I: Nu kommer det snart är ni beredda? ((ställer sig vid höger grupp)) 

I: [Inga andra gudar inte tillbe nån annan 

K(hö): [Inga andra gudar inte tillbe nån annan 

Mu: [Inga andra gudar inte tillbe nån annan 

((I går till vänster grupp)) 

I: [Inte snacka skit inte missbruka Guds namn  

K(vä) [Inte snacka skit inte missbruka Guds namn 

Mu: [Inte snacka skit inte missbruka Guds namn 

((Rappen fortsätter, refräng en gång till, vers uppdelad, refräng, vers tillsammans och sist refräng, K 

sjunger med, mer för varje vers, gör rörelser på refrängen, applåd efteråt)) 

Utdrag nr 14 

Fil 00003 16:15-17:36 

((I och några elever som spelar drama står vid gränsen till Israel, öster om Jordan. En elev håller i 4 

Mosebok.)) 

I: Å Josua vill riktigt visa hur bra landet är. Det är så gott, det växer så bra, så han öppnar 

fjärde mosebok  

((E öppnar 4 Mos, ej i bild)) 

I: U::h ((ljud på inandning)) (.) ÄR DET SÅ GOTT? 

((Syns ej i bild, men det är geléhallon i boken)) 

E i klassen: Är det godis? 

((Elever i klassen vrider på sig för att se)) 

I: °Det är go:dis° Det växer så bra så vindruvor å allting smakar så gott. Så bara för att ni ska 

få känna hur gott det ä så ska ni få varsin godis.  
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I: [Du får går runt å bjuda ((till spejare som har boken, syns ej i bild)) 

E i klassen:  [Yes 

K: [((allmänt mummel och positiva reaktioner)) 

I: [Det är e: nötgelatin alltså gelatin från ko, så även om man inte äter griskött så kan man äta 

dom. 

E i klassen: [Oh my god, tack så mycket  

K: [((Positiva kommentarer som inte hörs ordagrant, eleverna kommenterar till varandra)) 

I: °Tack så mycket, ni kan sätta er° ((till de andra två spejarna)) 

((De två spejarna sätter sig, visar godisarna de fått för klasskompisar som sitter nära, som inte fått än, 

allmänt prat fortsätter medan E går runt och bjuder, kommentarer om man kan äta dom eller inte)) 

I: Alla ska kunna äta dom, om man inte tål socker eller så. 

((E kommer in i bild och går runt och bjuder)) 

I: Mjölk? Nej. ((tydligen har en elev frågat om de innehåller mjölk)) Inga nötter, ingen 

nötgelatin, ingen mjölk. Det är väldigt mycket (.) socker. 

((Småprat fortsätter)) 

E i klassen: Tack så mycket! ((kommer från flera stycken)) 

Utdrag nr 15 

Fil 00003 21:42-22:41 

((I står längst fram i klassrummet, I + K har just repeterat rörelser fram till dör, texten till rappen, s 7 i 

häftet, är framme på bildskärmspresentationen)) 

I: Bra (0.5) e:h häftena på sidan 6 ((I tittar ner i en elevs häfte)) 

((Klassen öppnar sina häften och förbereder sig med pennor, I går fram till bordet och hämtar 

fjärrkontrollen och trycker tillbaka till s 6 i häftet, orden är redan i skrivna, så I backar med 

fjärrkontrollen tills det slutar med Sinai, vänder sig sedan mot klassen)) 

I: °Nu då kan ni skriva i° ((tittar ner i en elevs häfte igen)) Har ni skrivit Röda havet? (.) Yes 

((backar)) E:h å sen står det Sinai ((tittar i häftet hos en elev till höger)) 

((Lite småprat, både K och I pratar, går ej att höra)) 

I: °på 29° 

((I tittar på bildskärmen)) 

I: Å där fick dom ((håller upp ena handen som en lagtavla)) 

K: Lagen ((sprida svar)) 

I: Lagen ska det stå på 33 ((trycker fram ”Lagen” med fjärrkontrollen)) 

((K skriver, I går bort till bordet, tittar upp på klassen, gest framåt)) 

I: Å sen vad skickar dom in tolv för nånting i landet ((håller upp en hand som lagtavla igen 

men höjer den framför ögonen, ställer sig på tå och spejar över handen)) 

K: Spejare 

I: 12 spejare ((tittar fram på skärmen, klickar fram 12 spejare)) 

((K skriver, lite mummel, I kollar på de upp och nervända bilderna på bordet)) 

I: Sen får dom vandra runt ((tittar på skärmen)) i öknen i 40 år ((tittar på klassen)) å sen säger 

man att hela den generationen ((börjar göra rörelsen för dör, eleverna svarar)) 

K: Dör ((I gör klart rörelsen, klickar fram ordet, K skriver)) 
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Utdrag nr 16 

Fil 00003 23:30-24:49 

((I står längst fram i klassrummet, bildskärmspresentationen är på, eleverna har just skrivit klart i 

häftena)) 

I: Å nu började de en ny period, nu kan ni lägga ihop häftena och lägga pennorna framför er. 

((Eleverna lägger ihop häftena, I går till stora bibeln, stoppar whiteboardpennan i bakfickan, stoppar 

tillbaka trean i 5 Mos, tar alla fem moseböckerna, som står ovanpå bibeln i händerna)) 

I: Nu är hela den här Moseboksperioden över ((tittar på klassen, sedna på bibeln)). °Vi sätter 

in dom igen° ((sätter in dem i Bibeln, tar samtidigt ut tre nya röda böcker, ställer dem på 

bibeln, men tar sedan med dem och vänder sig mot klassen)) Nu börjar en ny period i 

Israels historia (pausar och stänger av projektorn)) som brukar kallas för domartiden 

((ställer upp de tre böckerna på bibeln)) 

I: Hur många år tror ni att Domartiden vara? ((vänder sig mot klassen, börjar göra en tidslinje 

över huvudet)) 

K: 400 år 

I: FYRAHUNDRA ÅR, vad ni kan! ((lägger handen på de tre böckerna)) 

I: Den va ungefär 400 år ((går mot mitten)) och det är kanske den mest oroliga tiden i Israels 

historia, i judarnas historia. Den (.) har tre böcker i Bibeln ((hämtar de tre böckerna, ställer 

sig framför klassen igen)) Den handlar om hur Josua ((håller upp Josua bok)) får ta över 

som ledare för folket å ta med folket in i landet och erövra det. 

((I tar ner Josua bok mot de andra som I håller framför sig, lyfter upp Domarboken istället)) 

I: Sen kommer det en tid då landet får domare som ledare. Det är en vä:ldigt orolig tid. 

Väldigt mycket jobbiga saker ((säger något mer som inte hörs)) 

I: Under den tiden ((håller nu upp Ruts bok)) lever en kvinna som heter Rut. Hon tillhörde 

inte Guds folk men hon fick bli en del av Guds folk och fick faktiskt bli farmors mor till en 

av de mest kända kungarna i hela Bibeln. 

((I går och ställer böckerna på stora bibeln igen)) 

Utdrag nr 17 

Fil 00003 24:52-27:52 

((I tar med sig en påse och börjar gå ner mot Israel)) 

I: Nu står dom här . (1.0) På gränsen till Israel ((I ställer sig öster om Jordan, ur bild))  

((Eleverna vänder sig mot den plats där I står)) 

I: Dom vill in i landet (2.0) Gud utser en ny ledare för folket. Det är en- en av dom två enda 

som överlever dom här 40 åren i öknen får gå in i landet. Han heter Josua och han är 

general för armén ((ej i bild, men I gör rörelsen för Josua)). Man gör så här ”Josua” ((gör 

rörelsen)) 

K: Josua ((gör rörelse)) 

I: Dom går in i landet. Han tar med sig folket in i landet ((går in i Israel, över Jordan)). Dom 

kommer fram till den första staden där (.) Jeriko (1.5) Jeriko är omgiven av tjocka murar. 

(1.0) Hur ska dom erövra staden? °Hur ska dom ta över staden?° Jo (.) Gud säger så här- 

Nu behöver jag några som vill spela drama ((många händer räcks upp)) Ska vi ser här. 

((I går framåt och pekar på elever)) 

I:  Vill du komma? ((elev nickar)) Åsså tar vi- vill du va me? ((I pekar på elev, elev osäker)) 

Det är inget svårt, är ni med, kom ((vinkar till sig elever)) Så får ni komma här ((I backar 

ner till Jeriko, elever följer efter)) 
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I: Då ska vi se, då får ni va, e::::h, du kan va Josua ((syns ej i bild)) åsså är ni några i folket 

((ej i bild, I viskar instruktioner till eleverna, ger dem något)) 

I: Å sen va det så här att när dom skulle göra det här så sa Gud till att dom skulle bära på 

lagen ((I hämtar lagtavlorna, ger till eleven som är Josua, ej i bild)) Josua han får hålla 

lagen här. Så. 

I: Nu behöver vi Jerikos murar också ((elever räcker upp handen)) 

I: Här har vi ((I går fram till en grupp elever)) 

I: En, två, tre, fyra ((pekar på fyra elever)) ni får va murar ((eleverna reser sig och går med I 

ner till Jeriko)) 

I: Får ni komma å stå här ((I samlar ihop eleverna som ska vara murar och viskar 

instruktioner till dem)) 

I: Bra 

I: Första dan så säger Gud till folket så här till Josua ”Nu ska ni gå ett varv runt staden, men 

ni ska vara tysta.” °Så då får ni gå ett varv° ((till folket o Josua)) °Får ni ställa er lite mer 

så man kan gå runt er här° ((flyttar muren med armarna lite)) Så (.) så. 

I: Så Jousa först och folket efter, dom går ett varv runt staden, °tysta°. Kan ni gå ett varv runt 

den gruppen?  

 [((Josua och folket går runt muren)) Såja. 

I: [Vad är det här för krigsplan? ((till övriga i klassen)) Va? Gå runt en stad? Dom kommer 

tillbaka (.) åsså sover dom en natt ((Josua och folket går tillbaka till I)) 

I: Å nästa dag säger Gud till dom a gå ett varv runt staden, men va °tysta°. 

I: Åsså går dom ett varv runt Jeriko ((Josua och folket går runt muren igen)) 

I: Åsså här håller det på, tredje dan, fjärde dan, femte dan, sjätte dan ((Josua och folket går 

runt ett varv och går tillbaka till I)) 

I: Å sjunde dan så säger Gud så här ”Nu ska ni gå sex varv och va alldeles tysta ((I fortstäter 

viska till Josua och folekt)) °Okej° Så dom går dom går sex varv. Dom är alldeles tysta 

under dom sex första varven ((eleverna går runt)) 

I: När dom kommer till det sjunde varvet säger Gud ”ROPA OCH SKRIK OCH BLÅS I 

TRUMPETER  

 [((Jousa och folket börjar blåsa i partytrumpeter, muren faller ihop)) 

I: [Oj, murarna dom bara rasar, a::h. TACK SÅ MYCKET ((I och klassen applåderar)) 

Utdrag nr 18 

Fil 00004 03:03-05:25 

((I står längst fram i klassrummet, har börjar berätta om Samuel under Domartiden, I går mot stora 

bibeln)) 

I: Å då var det en natt ((I vänd mot bibeln, tar ut 1 Samuelsboken)) här ska vi se. 

((I går ner med boken i mittgången, fram till en elev som räcker upp handen)) 

I: Har du inte öppnat? ((räcker fram boken mot eleven)) 

E: Ne:h ((skakar på huvudet, tar ner handen)) 

I: =Nej ((ger boken till eleven, I tittar mot boken, andra elever vänder sig om för att se vad 

som är i)) 

((E öppnar boken, det ligger något tyg där)) 

I: Vad kan det där va för nånting? ((backar lite för att fler elever ska se)) 
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((Lite mummel och kommenterar från andra eleverna)) 

E: °tyg° 

I: Det är tyg ((går fram till E, tar tyget)) 

E (annan): Ty:g? ((ett par till kommentarer hörs)) 

((I börjar vika upp tyget)) 

I: M:: 

((Det är en luva, I tar på sig den, lite skratt hörs)) 

I: Vad kan man ha den här till? ((fixar med luvan)) 

E (som öppnat): En sovmössa ((andra elever räcker upp handen)) 

I: =Det är en nattmössa, precis ((tar boken, går fram till mitten igen)) 

I: °Brukar ni ha såna?° ((tittar på några elever)) Jag har inte det ((lägger boken på bordet)) 

I: Men det var ganska- brukade man ha en nattmössa ((drar upp toppen på luvan)) M:: det är 

nog bra för frisyren ((klappar huvudet, sätter händerna i sidorna)) 

I: En natt när Samuel ligger och sover 

I: Då ska man vet att på den här tiden den var ju väldigt orolig tid ((gest med händerna, tittar 

på klassen, skakar på huvudet)) Gud pratade inte så ofta med sitt folk för dom ville ju inte 

lyssna på honom ((gest ut med händer, fortsätter skaka på huvudet)) (0.5) Så knappt Eli 

ens, prästen, >°pratade speciell mycket med Gud°< 

I: Men Samuel ((går till höger längst fram, lägger händerna mot kinden, lutar på huvudet, 

blundar)) han ligger och sover en natt. Å han är en liten pojke. Å Eli  är en gammal präst 

((tittar upp på eleverna, har kvar händerna i sovläge)) han mår ganska dåligt, gammal och 

skruttig sådär ((skakar på huvudet lite, lägger sig mot händerna och blundar igen)) så mitt i 

natten hör Samuel 

I: SAMUEL, SAMUEL ((reser sig upp, vänster hand vid munnen, ropar)) 

I: A, han vaknade, a, Eli vill nånting åsså går han bort till Eli ((vaknar, sträcker på sig, pratar 

gäspande))  

((I går till vänster, går fram till en elev längst fram, tittar den i ögonen)) 

I: Eli, du ropade på mig. 

((I skakar på huvudet, eleven svara nej)) 

I: Nej, jag har inte ropat på dig, gå och lägg dig igen. 

I: Samuel han går och lägger sig ((går till höger igen)) och somnar precis ((intar 

sovställning)) 

I: SAMUEL, SAMUEL ((reser sig upp)) 

I: AE::: ((vaknar, gäspande)) Eli vad är det, vad vill du, vad är det Eli? ((går till eleven igen)) 

I: Nej, jag har inte ropat säger Eli ((skakar på huvudet, tittar på klassen)) 

I: Åsså går Samuel och lägger sig ((går till höger, intar sovställning)) 

((Skratt från någon elev hörs)) 

I: SAMUEL, SAMUEL ((reser sig, händerna runt munnen)) 

I. Amen ((vaknar, gör hopplös gest, böjer på benen)) 

I: Men, Eli, du ROPA på mig ((går till Eli med slafsig gång)) VAD VILL DU? 

I: Nej, jag har inte ropat på dig, säger Eli ((tittar runt på klassen)) 

I: Då förstår Eli ((fingret mot huvudet)) °det är nog Gud som försöker prata med Samuel° 
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I: Så Eli säger till Samuel så här. Gå och lägg dig igen och när du hör rösten så säger du 

”Tala Herre, din tjänare hör”. 

I: Samuel går och lägger sig igen ((går till höger intar sovställning)) °han somnar° 

((gäspljud)) 

I: °Åsså hör han° 

I: SAMUEL, SAMUEL ((reser sig, hand vid munnen)) 

I: A:: ((vaknar, gäspande)) Herre, ja- jag din tjänare hör ((ser sig omkring uppåt)) 

I: Åsså börjar Gud prata med Samuel ((tittar runt på klassen)) och berätta för honom hur det 

kommer gå för Eli och hans söner ((ställer sig i mitten, gest med handen)) som är ganska 

dåliga präster °som inte lyssnar på Gud° å hur det kommer gå för landet ((gest mot Israel)) 

I:  Så redan som liten ((tar av sig nattmössan)) pojke får Samuel liksom börja va Guds 

språkrör ((grejar med nattmössan i händerna)) lite som en profet ((går mot bordet)) fast han 

va domare sen. ((lägger ifrån sig nattmössan på bordet, går mot mitten)). Så han blir ledare 

för folket sen när han blir vuxen. 

Utdrag nr 19 

Fil 00005 00:55-01:26 

((Eleverna sitter på sina platser, rummet är förberett med karttecken, bilder på tavlan, 

bildskärmspresentation med häftets omslag framme, stora bibeln, eleverna har häftena framför sig, I 

står framför klassen)) 

I: Nu är det sista lektionen. ((sätter ihop händerna)) Vi ska komma fram till slutet av Gamla 

testamentet idag. Det sista som kommer hända idag är att ni ska få köra en tävling med alla 

dom här rörelserna ((gör samtidigt rörelsen för ”skapelse”)). Då kommer jag göra 

rörelserna ((gör skapelserörelse igen)) men jag kommer va tyst på munnen ((klämmer ihop 

fingrarna framför munnen samtidigt)) så det blir ett test på om ni- vad ni kommer ihåg åsså 

gör vi det på tid åsså ser vi vad ni får för tid åsså jämför vi med 4x sen å jag har även y å 

z:s tider. Så det blir en tävling mellan klasserna, OKEJ? ((Några elever nickar svagt)) Så 

får ni hänga med i dag så ni får in allting. E:h ((tar upp armarna något i luften)) jag tror 

helt enkelt att vi börjar med att repetera genom att stå upp och ((gör startpositionen för 

skapelserörelsen)) göra rörelserna. 

Utdrag nr 20 

Fil 00005 03:45-04:16 

I: Under tiden som- ((håller en bild bakom ryggen, står längst fram vänd mot klassen)) Nu 

vill jag att häftena ligger stilla på bänkarna. °((säger något som inte hörs, lite mummel/ljud 

från klassen))° 

I: Under tiden som Salomo var kung så va han väldigt vis, visst berätta jag om de, att han 

fick önska sig va han ville? 

K: [M: 

I: [M: 

I: Å han önska sig vishet å han fick det men han fick också massa rikedom. Under hans tid 

som kung ((I tar nu fram bilden bakom ryggen och håller upp den framför klassen, det är 

en bild på templet)) så byggde han templet (1.0) till Gud där man skulle fira gudstjänst. 

Han tyckte, jamen, jag har ju palats och David hade också sagt det ”Jag har massa fina 

palats” ((gestikulerar med höger hand, håller upp bilden med vänster)) men Gud måste ju 

ha nånstans å bo med. Så i Jerusalem ((vänder sig om mot wb och sätter upp bilden)) 

bygger dom templet. 
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Utdrag nr 21 

Fil 00005 32:29-34:28, fil 00006 00:00-03:50 

((I står vid sidan om stora bibeln och har presenterat avdelningen Fångenskapens ABP. Tre röd och 

två vita böcker står ovanpå stora bibeln. Klassen sitter på sina platser och tittar på I och bibeln)) 

I: Så vi ska börja med ((tar tag i de tre röda böckerna, ändrar sig, tar en av de vita)) e:h (.) en 

kille som hette Jona. ((I tar med sig boken, skakar på den, går mot mitten)) Vi ska inte 

öppna den här riktigt än. Men Jona (.) han va profet. Han va här från Israel ((pekar på 

Israel och går ditåt)) e:h ((stannar i Israel)) å det va när länderna fortfarande va kvar ((gest 

med handen mot länderna, tittar på vänstra halvan av klassen)) Å då säger Gud till honom 

att ”Du ska bort still staden Nineve ((I vänder sig mot högra halvan och tittar på dem, 

pekar med vänster pekfinger bak mot vänstra väggen, långt fram)) som är huvudstad i 

Assyrien. (.) Assyrierna dom va ett fiendefolk ((vänder sig mot andra klasshalvan, 

fortsätter peka mot Nineve)) till Israel, Jona ville absolut inte gå dit ((fortsätter peka, tittar 

på hägra klasshalvan)). Men Gud sa till honom ”Du ska gå bort till Nineve ((tar ner 

pekfingret, vänder och går fram mot bordet)) 

I: Å då måste vi ju sätta upp den här ((tar fram en bild på bordet)) området här ((håller bilden 

mot sig med baksidan ut, vänd mot bordet, tar ett stativ i hyllan)). Huvudstaden hette 

Nineve men landet (.) ((sätter fast bilden på magneten på stativet)) °den här stormakten 

som växer fram nu hette° Assyrien ((drar ut stativet, sätter ner skylten på en låg hylla längs 

vänstra väggen, långt fram)). °Det var det här Aet i fångenskapens ABP° ((står vänd mot 

väggen, vänder sig sedan mot klassen)) Assyrien 

((I tar upp en barnbibel från bordet, bläddrar i den, går mot mitten längst fram)) 

I: Nu ska jag faktiskt läsa för er igen (.) å då ska ni få hjälpa mig här ((bläddrar i boken, tittar 

ner i boken)) Jag ska läsa om Jona (.) och varje gång som jag säger stöna ((fortsätter 

bläddra och titta i boken, eleverna tittar på I, några tittar på varandra när I säger att de ska 

stön)) så ska ni stöna. 

E: Vad är det? 

((I har hittat rätt sida, tittar nu upp på klassen)) 

I: Hur låter man när man stönar? Kan ni göra? 

K(en del): [E:::ö::: 

I: [E::ö:: ((ser ut som att det är jobbigt)) 

I: Man tycker att det är lite jobbigt så här, [e::ö:: ((lutar på huvudet, ser ut som att det är 

jobbigt)) 

K:              [E:::ö::: 

((Elever tittar lite på varandra)) 

I: Okej? [Så varje gång som jag säger något med stöna så ska ni stöna. Okej? 

K:           [((Småprat och mummel 

((I börjar nu läsa, står längs fram i mitten)) 

I: ”Stönar[en Jona” 

K:             [E::ö:: 

I: Jona var en stön[are. 

K:  [E::ö:: 

I: Just det, en stön[are. 

K:  [E::::ö:::: 
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I: Så när Gud sa till honom, att gå till Nineve ((I pekar på Assyrien)) och säga till folket som 

bodde där att ändra sig, vad gjorde Jona? (.) 

I: Jona stö[nade. 

K:              [E::::ö:::: 

I: ”Inte Nineve!” stönade han.  

K: E::ö:: 

I: ”Vart som helst men inte Nineve. Folket som bor där är våra fiender!” 

I: Och när han hade slutat stöna,  

K: E::ö:: 

I: så köpte sig Jona en biljett. En båtbiljett. Och tog en båt som skulle föra honom lå::ngt  

((pekar ut i Medelhavet)) bort från Nineve. 

I: Gud lyssnade när Jona stönade.  

K: E::ö:: 

I: Gud såg på när han köpte sin biljett. ((I går mot Medelhavet längst fram, försvinner ur bild. 

Ställer sig längs högra väggen)) (.) Men Gud ville fortfarande att Jona skulle bege sig till 

Nineve. Så när båten hade nått det djupaste stället i havet (.) >Det va här o Medelhavet<, 

sände Gud en storm. 

I: ”GUD, HJÄLP OSS!” skrek en sjöman. ”VI SJUNKER!” 

I: ”GUD, RÄDDA OSS!” skrek en annan. ”VI VÄLTER!” 

I: ”Gud måste vara mycket arg”, skrek kaptenen, ”på någon som är ombord.” 

I: °Och vad gjorde Jona? Jona stönade.° 

K: E::::ö::::: 

I: ”Det är ja:g”, stönade Jona.  

K: E::ö:::: 

I: =”Det är mig Gud är arg på. Han sa åt mig att gå till Nineve och här är jag, på väg åt andra 

hållet. Kasta mig i havet, så är det slut med era bekymmer.” 

I: ”GUD, FÖRLÅT OSS!” skrek sjömännen när de kastade Jona i vattnet. °Och nästan 

genast blev havet lugnt.° 

I: ”Å NEJ”, stönade Jona, [”jag sjunker.” 

K:               [E::ö:::: 

I: ”Å nej”, stönade Jona, [”jag drunknar.” 

K:             [E::ö:::: 

I: ”Å nej”, stönade Jona, [”DET VAR DEN STÖRSTA FISK JAG NÅNSIN SETT!” 

K:            [E::ö:::: 

E: De är en haj 

I: Och innan han kunde stöna [nåt mer,  

K:                    [E::ö:: 

I: =öppnade fisken munnen och svalde Jona! 

I: °Det var Gud som sänt fisken° – för att rädda Jona, och ge honom tid att tänka. Han hade 

 mycket att stöna [åt, förstås  

K:  [E::ö:::: 
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I: =fiskens slemmiga mage, tången, lukten. Men Jona var vid liv – och det var något att 

glädjas åt! Så Jona slutade stöna [och bad en bön: 

K:             [E::ö:::: 

I: ”Jag höll på att sjunka, Herre. Jag höll på att drunkna. Men du räddade mig. Så nu ska jag 

göra vad du än vill.” 

I: Tre dagar senare ((I går mellan bänkarna mot Israel, hoppar upp ur fiskens mage)) spottade 

fisken upp Jona på en strand. Och Jona höll sitt löfte – han gick raka vägen till Nineve ((I 

går till Assyrien)) och sa till folket, att Gud ville, ((I håller upp varnande pekfinger)) att de 

skulle ändra sitt dåliga sätt att leva. 

I: ”FYRTIO DAGAR HAR NI PÅ ER Å ÄNDRA ER”, varnade han dem. ”Och om ni INTE 

har ändrat er då, kommer Gud att FÖRSTÖRA ((I gör nermejande gest med handen)) er 

stad.” 

I: °Folket i Nineve lyssnade. (.) Folket i Nineve grät.° Därefter ändrade sig folket i Nineve! 

Alla, allt ifrån kungen ända ner till fattigaste slav, beslöt att göra vad som var rätt. (0.5) 

I: Och vad gjorde Jona då? (0.5) °Han stönade.°  

K: E::ö::::  

I: Han satte sig i skuggan av ett träd ((sätter sig på bordet)) och stönade. 

K: E::::ö::::::  

I: =”JAG VISSTE ATT DETTA SKULLE HÄNDA”, stönade han.  

K: E::::Ö::::::  

I: ”Du är en kärleksfull Gud som älskar att förlåta. >Men jag gillar fortfarande inte folket i 

Nineve och jag önskar att de hade blivit utrotade.<” ((med sur röst)) 

I: Jona somnade, stönande.  

K: E::::Ö::::::  

((Några skratt hörs, småprat i klassen)) 

I: Och under natten sände Gud °en mask som tog död på trädet.° 

I: När Jona vaknade stönade han mer än någonsin. 

K: E::::[Ö::::::::  

I:        [”Trädet är dött!” stönade han.  

K: E:::ö::::  ((lite skratt hörs)) 

I: ”Så nu har jag ingen skugga.” 

I: ”Jona, Jona”, suckade Gud. ”Du beklagar dig över det här trädet, men du bryr dig inte om 

folket i Nineve ((I gör gest mot Aassyrien)). Jag vill att du ska älska dem, som jag gör. 

Och så vill jag att du äntligen slutar upp med ditt stönande!” 

K: E::::ö::::  

Utdrag nr 22 

Fil 00006 05:46-06:11 

((I står längst fram i klassrummet, karttecknet för Assyrien är uppställd lång fram längs vänstra 

väggen)) 

I: Ja, det var assyrierna ((pekar på Assyrien, går mot Assyrien)) 

I: Men efter ett tag här så kommer det ett annat rike som erövrar ((vänder sig mot bordet)) 

hela det assyriska väldet ((tar upp ett karttecken från bordet, med baksidan mot klassen)) 
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och då kommer vi till B i fångenskapens ABP ((tar ett stativ från hyllan, sätter fast 

karttecknet, nu synligt för klassen, går ner längs vänstra väggen)) och det är Babylonien. 

K: Babylonien ((i otakt säger flera det)) 

((I drar ut stativet, sätter ner det på golvet mitt längs vänstra väggen)) 

I: Vi sätter Babylonien här. 

Utdrag nr 23 

Fil 00006 21:40-22:26 

((I står längst fram i klassrummet och tittar på klassen, tar handen fundersamt på hakan)) 

I: Nu ska vi se vad jag har berättat sist här. Vi hade slutat i det (.) ((håller upp två händer i 

luften, lite knutna)) e:h (.) Elia ((gör rörelsen för Elia)), Elisa ((gör rörelsen för Elisa)) 

>profeter predikar skärp eller kedja< ((gör rörelserna lite mindre och snabbt)) Å det blev ju 

kedja ((håller kvar rörelsen för kedja)). (.) Å då pekar man ((förbereder pekning med 

vänster hand)) på dom här tre länderna ett i taget. Så vi börjar med att peka på Assyrien 

och säger Assyrien ((börjar peka)) 

I: [Assyrien ((gör rörelsen)) 

K: [Assyrien ((gör rörelsen)) 

I: Dit kom ju Jona ((håller kvar pekningen på Assyrien, eleverna håller också kvar 

pekningen, I pekar även smått med höger pekfinger mot Assyrien)) (.) å predikan men först 

så stack han ju åt andra hållet ((pekar med höger pekfinger åt Medelhavet, håller kvar 

vänster pekning)) och dök ner i havet så då gör vi åt andra håller ((förbereder rörelsen för 

Jona)) 

I: [Jona ((gör rörelsen)) 

K: [Jona ((gör rörelsen)) 

I: Vi tar det igen 

I: [Assyrien ((gör rörelsen)) 

K: [Assyrien ((gör rörelsen)) 

I: [Jona ((gör rörelsen)) 

K: [Jona ((gör rörelsen)) 

I: Å sen hade vi Babylonien ((håller upp vänster hand förberedd för pekning)) 

I: Då pekar vi på det och säger det. 

I: [Babylonien ((gör rörelsen, håller kvar)) 

K: [Baylonien ((gör rörelsen, håller kvar)) 

I: Å där va ju Daniel och han träffa lejonen så då gör man så här ((håller upp händerna som 

lejontassar, ser grym ut)) 

I: [Daniel ((gör rörelsen)) 

K: [Daniel ((gör rörelsen)) 

I: Vi tar det igen 

I: [Babylonien ((gör rörelsen)) 

K: [Baylonien ((gör rörelsen)) 

I: [Daniel ((gör rörelsen)) 

K: [Daniel ((gör rörelsen)) 

I: Å sen hade vi Persien ((håller upp vänster hand förberedd för pekning)) vi säger det 
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I: [Persien ((gör rörelsen)) 

K: [Persien ((gör rörelsen)) 

I: Där har vi Ester och hon blir ju drottning ((förbereder rörelsen, krona på huvudet)) så gör 

vi så 

I: [Ester ((gör rörelsen)) 

K: [Ester ((gör rörelsen)) 

I: Vi tar dom igen 

Utdrag nr 24 

Fil 00006 23:56-26:10 

((I och K har precis repeterat rörelser och nyckelord Assyrien-Jesus)) 

I: Då skriver vi det (2.0) 

((Eleverna börjar öppna sina häften)) 

I: Sidan nio ((går mot bordet, tar upp en whiteboardpenna, går sedan fram till en elev och 

tittar i dens häfte)) 

I: Vi hade skrivit ”Skärp eller kedja”. På nummer 51 då så ska det stå ((Vänder tillbaka mot 

tavlan)) 

((Mummel i klassen, några svarar Assyrien)) 

I: Assyrien, precis ((vänd mot tavlan, letar efter en sudd, suddar ut gammal text, eleverna 

småpratar och skriver, I går och tänder lampan över tavlan, går tillbaka till tavlan)) 

I: 51 är Assyrien ((suddar lite till, börjar skriva 51. Assyrien”, vänder sig sedan mot klassen)) 

I: Vem var det som e: åkte dit? ((pekar på en elev med pennan)) 

E: Jona 

I: Jona ((vänder sig mot tavlan och skriver Jona, tar sedan upp ett häfte från bordet, viker upp 

det på sid 9, går till tavlan igen, gör sig beredd att skriva, eleverna skriver och småpratar)) 

I: Och på 52 ska det va? 

E: Babylonien ((I börjar skriva)) 

I: Babylonien ((skriver klart)) 

I: Och vem var det som träffa lejonen ((står kvar mot tavlan)) 

E (några): Daniel  

I: Daniel ((skriver Daniel och sedan 53)) 

I: 53 är Persien ((skriver Persien)) där hade vi drottning? ((fortsätter skriva Ester)) 

E: Ester 

((I skriver 54, börjar med nästa ord)) 

I: 54 har ni redan fått ((skriver Å hem igen)) Å:: hem igen ((eleverna skriver på)) 

I: Å sen blev det hur många år? ((skriver 55, vänd mot tavlan)) 

E (några): 400 år tystnad 

I: 400 ((skriver 400)) års ((skriver års, börjar sedan skriva tystnad)) tystnad. 

I: Å sen föddes? ((skriver 56)) 

K: Jesus ((flera svarar)) 

((I skriver Jesus, eleverna skriver klart, lite småprat, I plockar med lite grejer vid bordet)) 
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Utdrag nr 25 

Fil 00006 26:19-27:25 

((I har tagit fram några bilder och håller dem framför sig med baksidan mot klassen, står vid bordet 

till vänster, klassen har skrivit nyckelord i häftena och några börjar titta på bilderna på omslaget, lite 

mummel och diskussion)) 

I: Å sen har vi dom fyra sista bilderna. (1.0) Vi vänder på häftena så vi ser bilderna. ((I går 

till vänstra delen av wb, tar upp wb-penna, vänder sig mot klassen)) 

I: Vilken kan va nummer 14? 

((Många elever räcker upp handen, I vänder sig till en långt fram till vänster, säger fel namn till 

eleven, som korrigerar I)) 

((E pekar på bilden med Jona och fisken på sitt häfte, I går fram och tittar ner på elevens häfte, går 

sedan till wb igen)) 

I: Ja, precis ((tar av korken på pennan, gör sig beredd att skriva, tar istället fram bilden)) 

I: Jona med fisken ((sätter upp den, skriver 14)) 

((Eleverna börjar räcka upp händerna igen, I vänder sig mot klassen)) 

I: Vilken kan va nummer 15? ((Går fram till en elev till höger)) °Vad tror du?° ((tittar på 

elevens häfte, eleven pekar på en bild)) 

I: E:h en emellan 

((I går vidare till en elev bakom, som pekar på en bild i sitt häfte, I tittar)) 

I: Ja ((går fram till wb tar fram bilden med Daniel och lejonet, sätter upp den)) 

I: Daniel med lejonen ((I skriver nedanför bilden)) 

I: Å sen kom drottning Ester ((I sätter upp bilden med Ester och skriver 16, enstaka elever 

räcker upp handen)) 

I: Å vilken är den sista? ((I går mot eleverna, många räcker upp handen, I går till en elev till 

vänster som räcker upp handen, tittar i elevens häfte när eleven pekar)) °Ja bra° 

((I går fram till wb, sätter upp sista bilden med Jesusbarnet och skriver 16, suddar med handen och 

skriver 17, sätter på korken på pennan, vänder sig mot klassen)) 

I: Å den sista bilden är faktiskt första bilden i Nya testamentets bibeläventyr också. (1.) 

I: M:: 

I: Å då ser ni nere på våran tidslinje ((går fram till en elev till höger och pekar på tidslinjen i 

elevens häfte)) 17 nu är vi framme på år 0. 

Utdrag nr 26 

Fil 00007 00:00-02:04 

I: Kör vi ((står lutad över mobilen som ligger på bordet till vänster, startar stoppuret, klassen 

ställer sig beredda med händer nere vid första rörelsen)) 

I: [°Skapelse, syndafall, syndaflod... ((gör rörelserna stående längst fram vänd mot klassen)) 

K: [SKAPELSE, SYNDAFALL, SYNDAFLOD ((gör rörelserna stort)) 

((Klassens röster sänks något vid ”Lagen”, ”Josua”, ”Gideon”, ”Enade riket” är lite osäkert, på 

”Jona” säger några fel , ”Persien” lite svagare)) 

I: Wow ((tittar ner på mobilen och stoppar den)) 

E: Hur många? 

((I tar upp mobilen, knappar på den, K står och väntar)) 
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I: Oj, en o fyrtio ((lägger ner mobilen igen på bordet)) 

I: Det var superbra (.) en gigantisk applåd ((börjar applådera)) 

((K applåderar med I)) 
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Bilaga 7 

Basutrustning i Bibeläventyret Gamla testamentet 

 Manual – ett 24-sidigt häfte med 

instruktioner för hur ett Bibeläventyr 

Gamla testamentet ska genomföras 

(Magnusson, 2010). 

 17 bilder + en regnbåge (figur 10) 

 8 karttecken med fötter (figur 30) 

 En vanlig bibel 

 Stor bibel med innehåll (figur 4) 

 En rapp på CD-skiva eller ljudfil 

 7 magnetbilder (figur 31) 

 Ett skärp 

 Elevhäften (figur 10 och 32) 

 Bildskärmspresentation baserad på 

elevhäftet 

 Trolleritrick 

 Spel till eleverna (figur 14) 

 Diplom till klassen 

 

 

Figur 4. Stora bibeln 

 

Figur 10. De 17 bilderna i Bibeläventyret Gamla testamentet på omslaget till elevhäftet. 
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Figur 14. Bild på 15-spelet. 

 

Figur 30. De åtta karttecknen. 

 

Figur 31. Magnetbilder. 

 

Figur 32. Utdrag ur elevhäfte. 
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