
3 sätt 
att ge 

sin 
klass 

Bibeln 



1. Ge Bibeln som en present  
Köp in biblar och slå in dem i omslagspappret 
som finnas att ladda ner på nygeneration.se/
bibel. Skriv uppmuntrande lappar till varje bibel 
och person. Dela ut dem personligen eller fråga 
lärare om ni kan få komma in i klassrummet lite 
innan alla andra och lägga varje paket på era 
klasskompisars plats. Vill man krydda med lite 
extra kärlek kan man lägga med lite godis. 

En annan variant är att ge en bibel till 
dina klasskompisar när de fyller år! Du 
kan också stryka under viktiga 
bibelverser specifikt till personen som 
ska få den om du vill.

2. Tävla med klassen 
Fråga din lärare om du kan få sista timmen av 
lektionen innan påsklovet. Ordna ett påsk-
kahoot tillsammans med lite fika och ge dina 
klasskompisar en fin avslutning innan påsklovet. 
Ge varje elev en påskgåva i form av en bibel. 
Varför inte ge dem biblar i början som de sedan 
kommer behöva för hitta svaren för kahoot-
quizet?  

En annan variant är att ha veckoliga 
tävlingar. T.ex att man varje måndag ger 
klassen en utmaning. Den som klarat 
utmaningen på fredag vinner en bibel 
och kanske lite godis? 

3. Berätta det glada budskapet 
Bjud med klassen till kyrkan och låt 
ungdomspastorn få berätta om den 
kristna tron och kanske varför vi firar 
påsk. I samband med detta är ett perfekt 
tillfälle att ge alla en varsin bibel.

Du behöver: 
- Biblar 
- Omslagspapper (nygeneration.se/bibel) 
- Lappar och pennor 
- Ev. godis

Exempel på tävling: 
- Ta en selfie med alla lärare på skolan 
- Berätta för fyra människor vad du uppskattar 

med dem 
- Ta reda på varför vi firar påsk 
- Ta kort på så många saker som möjligt på 

bokstaven P 
- Gör en bingobricka med rutor där 

klasskompisar ska hitta folk som stämmer in 
på påståendet. T.ex ”Någon som har två 
syskon” eller ”Någon som varit i mer än fem 
länder”

Att göra innan: 
- Kolla med ungdomspastor/pastor/

präst om klassen får komma till 
kyrkan på studiebesök 

- Kolla med lärare om ni kan göra en 
utflykt till kyrkan 

- Boka tid och datum 
- Köp in biblar

Robin på Arlandagymnasiet 
delade ut biblar till sin klass. 
Varje klasskompis  fick en 
bibel med understrukna 
verser och en lapp med 
tips på vart man kan 
börja läsa. Många blev 
glada och överraskade.

Victoria på Soltorgsgymnasiet tog med 
sin klass till kyrkan under en 
religionslektion. Religionsläraren tyckte 
det blev så lyckat att hon tog med sig fler 
klasser till kyrkan.

En annan variant är att fråga din 
lärare om du kan få berätta om din 
tro under en religionslektion. Då är 
ett tips att ha med sig biblar att ge 
dem som är nyfikna efteråt.
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