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Barnteologisk och pedagogisk grundsyn
i skatten

PÅ ÄVENTYR MED GUD

Välkommen till en ny söndagsskola!
Det känns fantastiskt roligt att få introducera skatten – på äventyr med 
Gud för den svenska kristenheten. Materialet, som från början har tagits 
fram i Norge, har fått stor spridning i såväl Norska kyrkan som i de inom-
kyrkliga organisationerna och frikyrkan. Vi hoppas att det ska få ett lika 
varmt mottagande i Sverige och Svenskfinland.

Barnen som våra förebilder
Ett viktigt fokus i arbetet med skatten är att kombinera den uppgift som i 
alla tider har varit viktig för söndagsskolan – att förmedla Bibelns berättelser 
till en ny generation – med en önskan om att ta barnens egen tro på allvar. 
Även om barnen har mycket att lära bärs vi av en övertygelse om att de har 
en fullvärdig tro också här och nu. Jesus själv säger att de är förebilder i vad 
det innebär att tillhöra Guds rike och vara hans lärjunge!

Söndagsskolan + hemmet = sant
Ett annat viktigt fokus i skatten handlar om hemmet. Det 
finns i dag gott om forskning som visar att föräldrarna spelar 
en avgörande roll för barnets andliga utveckling. I arbetet med 
söndagsskola och andra barngrupper vill vi därför ta tillvara den 
resurs som kristna familjer utgör. skatten erbjuder flera verktyg 
för att stärka kopplingen mellan söndagsskolan och hemmet.

Varför ett norskt material?
Orsaken till att vi hakar på Norge snarare än tar fram ett eget 
material är att vi i Sverige inte har någon motsvarighet till det 
norska söndagsskoleförbundet. søndagsskolen norge har 
mer än tjugo anställda bara på sitt rikskansli, vilket ger dem 
helt andra resurser för sitt arbete än våra svenska barn- och 
ungdomsorganisationer har. Detta märks på många sätt, och 
inte minst genom den genomarbetade teologi och pedagogik 
som präglar materialet. 

Samarbete och anpassning
Huvudpart i samarbetet med Norge är Salt – barn och unga 
i EFS. Samarbetet innebär att Salt har en representant i søn-
dagsskolen norges redaktionsråd samt deltar i det årliga 
konceptutvecklingsmötet. Detta ger oss möjligheten att vara med och 
påverka och att vid behov förbereda anpassningar av den svenska utgåvan. 
Till exempel väljer vi att ibland ersätta norska sånger med svenska, medan vi 
ibland översätter de norska förlagorna. Tack vare denna samarbetsform kan 
materialet ges ut samtidigt i Norge och Sverige.

Det norska namnet på skatten är sprelle levende. Under detta namn har 
man producerat söndagsskolmaterial sedan 2006. I den nylansering som nu 
sker har man tagit vara på den respons som kommit in utifrån det gamla 
konceptet, både från deltagare och ledare. Till stora delar handlar det om att 
materialet har blivit enklare att använda. Även det webbaserade planerings-
verktyget kan ses som ett uttryck för detta.
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Både tryckt material och hemsida
Delar av det material som ingår i skatten kommer att ges ut i tryckt form, 
till exempel denna ledarhandbok. Annat kommer att finnas tillgängligt via 
www.skatten.nu. Vissa hemsidesartiklar är öppna för alla att läsa, medan 
andra kräver att du först tecknar ett abonnemang via Salt – barn och unga i 
EFS. 

Samarbetspartner i Sverige och Svenskfinland
skatten har en stabil förankring i den lutherska myllan. Men både i Norge 
och Sverige vill vi att det ska fungera fullt ut även i den traditionella frikyr-
kan. Denna önskan kommer också till uttryck genom de stift och organisa-
tioner som på olika sätt har valt att backa upp satsningen på skatten: Salt – 
barn och unga i EFS, Bibeln idag, Frälsningsarmén, Kyrkans central för det 
svenska arbetet (Finland), Göteborgs stift, Växjö stift (till tro-satsningen), 
equmenia, ELM Syd, SAU och Leva livet.

Inget hindrar förstås att andra sammanhang än dessa väljer att göra skatten 
till ”sitt” material. Vi ser framför oss en dynamisk satsning, som under de 
närmaste åren kommer att vara under ständig utveckling. Hör gärna av dig 
om du, efter att ha använt skatten, upptäcker förbättringar som kan göras 
antingen i upplägget eller i själva innehållet. 

Låt oss nu tillsammans med barnen gå på upptäcktsfärd i Guds rike – på 
äventyr med Gud!


