
 

En leksjon for barn mellom 7-11 år 

Leksjon 3 – Hva har Jesus med dette å gjøre? 

Dette er den tredje leksjonen i en serie på seks leksjoner som skal forklare barn om tro, om Frelsesarmeens 

historie og arbeidet Frelsesarmeen gjør. Alt materiale til leksjonen finner du på www.fabu.no. 

Denne leksjon vil introdusere barna til hva Jesu liv og lære betyr for Frelsesarmeen og vil gi barna anledning til 

å reflektere over hvordan hans undervisning blir satt ut i praksis av kristne i dag. 

 

Mål for undervisningen: 

 

 

 

 

 

 

Ressurser: 

Powerpoint-presentasjon 

Fleip eller fakta-kort (Leksjon 3 – aktivitet 1) 

Spørsmålsark (Leksjon 3 – aktivitet 2) 

Forståelseskort (Leksjon 3 – aktivitet 3) 

 

Gjennomgang av pp-presentasjon: 

Bilde 1: Dagens tema: Hva har Jesus med Frelsesarmeen å gjøre? 

Bilde 2: Gå igjennom målene for dagens leksjon og fortell barna at vi kommer tilbake til disse midtveis og til 

slutt i leksjonen også. 

Bilde 3: Aktivitet 1 – Fleip eller fakta. Kopier ut to ark med fleip eller fakta-kort på tykt eller farget papir slik at 

teksten ikke syns fra baksiden.. Klipp ut kortene og spill Memory med gruppen. Hvis det er mange barn kan du 

lage to sett og dele gruppen i to. 

 

Bli kjent med Frelsesarmeen! 

Leksjon 3 Hva har Jesus med dette å gjøre? 

 Å forstå hva Jesus kan lære oss om nestekjærlighet 

 Å reflektere over hva nestekjærlighet betyr for medlemmer i 
Frelsesarmeen i forhold til hvordan vi lever livene våre 

 Å tenke over hvordan du kan leve slik at du viser 
nestekjærlighet 

 



Memory: Legg alle kortene med forsiden ned, bland dem godt og la barna trekke to og to kort. De skal finne to 

like. Hvis en finner to like kort er det hans stikk. Når barna får et stikk snakker dere sammen om teksten på 

kortet er fleip eller fakta og så går turen videre til neste person. Samle inn kortene til slutt. 

Bilde 4: Aktivitet 2 – spørsmålsark. Les spørsmålene høyt. Sett barna sammen i små grupper (to eller tre 

sammen) og la dem svare på spørsmålene og skrive svarene på arket. Gjennomgå spørsmålene et og et og rett 

opp evt. ukorrekte svar. Samle inn ark og penner. 

Bilde 5: Les igjennom teksten på bilde 6. Snakk med barna om hvorfor vi i Frelsesarmeen jobber som vi gjør. At 

det er Jesu liv og lære som er grunnen til alt dette. 

Bilde 6: Aktivitet 3 – Forståelseskort. Gi hvert barn et rødt, gult og grønt kort. Si at nå skal du lese igjennom 

målene og så skal de løfte opp det grønne kortet hvis de tenker at de har nådd målet, det gule kortet hvis noe 

fortsatt er uklart, det røde hvis de ikke har fått med seg noe om dette målet. 

Etter hvert mål ber du et par av barna forklare hvorfor de løftet akkurat dette kortet opp, hva de har lært om 

dette målet eller spørre om hva de syns er uklart. Samle inn kortene til slutt. 

Bilde 7: Les det som står på veggen.  

Bilde 8: Vis fram bildene på veggen og la barna snakke noen minutter med sidemannen om hvilke snille og 

gode ting medlemmer i Frelsesarmeen gjør for å vise nestekjærlighet, slik Jesus lærer oss å gjennom bibelen. 

Hvis du syns det er nødvendig kan du forklare litt hva dere ser på bildene før de begynner å snakke sammen. 

Be gruppene komme med forslag i plenum etterpå.  

Bilde 9: Be nå barna tenke over to snille og gode ting de har gjort for andre i uka som har gått, hvordan de har 

vist nestekjærlighet. Og be dem samtidig tenke over hvordan de kan vise nestekjærlighet i uka som kommer. La 

dem dele med sidemannen. Spør til slutt et par av barna om de vil dele hva de har tenkt å gjøre.  

Bilde 10: Be igjen barna bruke de tre fargete kortene for å gi respons på måloppnåelse. Forklar der noe er 

uklart. 

 

 


