
 

En leksjon for barn mellom 7-11 år 

Leksjon 5 – Tilbedelse? Hva er det? 

Dette er den femte 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 hvorfor tilbedelse er viktig for Frelsesarmeens medlemmer og vil gi 

barna anledning til å reflektere over ulike former for tilbedelse. 

 

Mål for undervisningen: 

 

 

 

 

 

 

Ressurser: 

Powerpoint-presentasjon 

Tilbedelses-kort (Leksjon 5 – aktivitet 1) 

Vennediagram (Leksjon 5 – aktivitet 2a) 

Venne-overskrifter (Leksjon 5 – aktivitet 2b) 

 

Gjennomgang av pp-presentasjon: 

Bilde 1: Dagens tema: Tilbedelse? Hva er det? 

Sett barna sammen to og to med hver sin bunke med bilder av ulike former for tilbedelse (Leksjon 5 – aktivitet 

1 – tilbedelses-kort). Barna kan skrive navnet sitt bak på bildene så de ikke rotes sammen siden de skal brukes 

senere i leksjonen også. 

Fortell barna at de får tre minutter til å finne ut hva linken mellom bildene kan være. Når tiden er ute, kan 

barna dele hva de har tenkt. Etterpå kan du kort oppsummere sammenhengen. Forklar alle de ulike typer 
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tilbedelse hvis de ikke allerede er blitt nevnt og ellers kan du underveis rose de som fant ut av de riktige 

svarene og bare stadfeste: bønn, musikk, skuespill, ulike kunstformer, tale/formidling av Guds ord og sang.  

Bilde 2: Spør barna hvilke former for tilbedelse de kjente til fra før og hvilke som kom som en overraskelse på 

dem. 

Bilde 3: Les igjennom målene for dagens leksjon og si til barna at vi skal se på målene igjen midtveis og til slutt i 

leksjonen. 

Bilde 4: Tilbedelse er… La barna snakke sammen to og to igjen, gjerne med en ny partner. La dem sette ord på 

hva tilbedelse er. La gruppene fortelle hva de kom fram til og forklar etterpå at medlemmer i Frelsesarmeen 

tilber Gud fordi de ønsker å vise Gud hvor glad de er i ham og hvor mye de setter pris på at han elsker dem, 

barna sine.  

Bilde 5: Les igjennom teksten på bildet. Snakk sammen om spørsmålet i den blå boksen.  

Bilde 6: Vis eksempler på ulike kort man kan gi til hverandre. Finn fram hjemme eller kjøp gjerne inn forskjellige 

kort på forhånd som du kan vise fram og lese den ferdigskrevne teksten inni. Forklar at vi bruker slike kort til å 

sende en hilsen til andre, for å vise dem at vi bryr oss om dem. Det finns ulike typer kort for eksempel 

morsomme kort, kort hvor teksten rimer og kort som uttrykker ulike følelser som medfølelse og kjærlighet. Ofte 

kan ordene inni kortene hjelpe oss til å uttrykke det vi har lyst til å si. 

Forklar for barna at tilbedelse er som å sende en kjærlighetshilsen til Gud. Og de forskjellige former for 

tilbedelse kan hjelpe oss til å uttrykke vår kjærlighet og takknemlighet til Gud. 

Bilde 7: Gi barna hver sitt vennediagram (Leksjon 5 – aktivitet 2a). Print gjerne disse i A3-størrelse så det blir 

god plass til å sette kortene på arkene. Barna skal nå velge seg to overskrifter (Leksjon 5 – aktivitet 2b) og lime 

dem fast på vennediagrammet. Etterpå skal de lime tilbedelseskortene på arket. Der hvor sirklene overlapper 

hverandre kan de sette de kortene som passer for begge kategorier. Hvis man f.eks. har valgt «Dette hadde jeg 

likt å gjøre» og «Bråkete tilbedelse» kunne bildet av trommen være et eksempel på en tilbedelsesform som 

barnet både syns er bråkete men som det allikevel hadde likt å gjøre. La barnet skrive navnet sitt på arket. 

Bilde 8: Når barna er ferdige med å lime på kortene kan de få vise fram arkene sine. La dem også fortelle om 

det er noen av formene for tilbedelse som de liker godt. 

Bilde 9 + 10: Før vi snakker videre om tilbedelse skal vi se litt på målene. Si til gruppa at du nå skal lese et og et 

mål høyt og hvis de syns at de har forstått målet kan de løfte opp tomlene sine ved de målene de har lært mer 

om og forstått eller vise en bortover-tommel eller nedover-tommel. La noen av barna sette ord på hvorfor de 

viser den tommelen de gjør. 

Bilde 11: Forklar at spesielt i gamle dager var hornmusikk en veldig viktig del av tilbedelsen i Frelsesarmeen. Gi 

barna et minutt til å tenke over hvorfor de tror at hornmusikk var så viktig? Mulige grunner er: det lagde mye 

lyd, det trakk oppmerksomhet og de spilte sanger som folk kjente igjen. 

Bilde 12: Les teksten sammen. 

Bilde 13: Musikk er fortsatt en viktig del av tilbedelsen og mange ulike musikksjangrer brukes i dag for å tilbe 

Gud. Forklar at vi skal se på en video fra Frelsesarmeen i England som viser mange forskjellige former for 

musikk som brukes i Frelsesarmeen. Og mens vi ser på denne skal vi tenke over følgende spørsmål: Hva har 

alle de forskjellige typer musikk til felles? Hva er forskjellen på de ulike musikktypene? Hvilke likte du best? Får 

du noen spesielle følelser når du hører på musikken? 

Bilde 14: Se på videoen i minst ett minutt eller så lenge dere har mulighet til: 

http://www.youtube.com/watch?v=kMV_hO_dcso&list=SPE82BFB34DAA0D521&index=24 

http://www.youtube.com/watch?v=kMV_hO_dcso&list=SPE82BFB34DAA0D521&index=24


Bilde 15: Be barna tenke over spørsmålene individuelt. 

Bilde 16: Og etterpå kan du spørre dem hvorfor de tror at musikk er en viktig form for tilbedelse i 

Frelsesarmeen? 

Bilde 17: Igjen kan du lese et og et mål høyt og hvis barna syns at de har forstått målet kan de løfte opp 

tomlene sine ved de målene de har forstått eller vise en bortover-tommel eller nedover-tommel. La noen av 

barna sette ord på hvorfor de viser den tommelen de gjør og repetere der det trengs. 

 

Be sammen! 

Takk for i dag! 

 


