
Fader vår gruppelek

Denne aktiviteten er fin å gjøre etter at man har snakket med barna om Fader vår (bruk 
ressursen «Samtale om Fader vår» knyttet til denne timen) og bedt bønnen sammen en 
gang eller to.

Beskrivelse:
• Del barna inn i grupper slik at det til sammen er 10 grupper
• Gi hver av gruppene sin egen del av Fader vår:

◦ Gruppe 1 = Fader vår, du som er i himmelen
◦ Gruppe 2 = Helliget vorde ditt navn
◦ Gruppe 3 = Komme ditt rike
◦ Gruppe 4 = Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden
◦ Gruppe 5 = Gi oss i dag vårt daglige brød
◦ Gruppe 6 = Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere
◦ Gruppe 7 = Led oss ikke inn i fristelse
◦ Gruppe 8 = Men fri oss fra det onde
◦ Gruppe 9 = For riket er ditt
◦ Gruppe 10 = Og makten og æren i evighet

• La hver av gruppene finne frem en hånd- eller kroppsbevegelse som illustrerer 
bønnen. Det er ofte lurt å gjøre den første bønnen i fellesskap med hele klassen for 
å illustrere hva du mener, f.eks. kan du peke mot himmelen eller løfte begge 
hendene opp mot himmelen mens du sier «Fader vår, du som er i himmelen». La 
hele klassen gjenta ordene og bevegelsen i fellesskap.

• Gi barna 5-10 minutter for å finne frem til en bevegelse som passer til deres bønn. 
Mens barna jobber med dette, er det viktig at du som kateket beveger deg rundt i 
rommet. Se hva barna gjør, gi dem ros, forsikre deg om at barna forstår ordene, og 
legg vekt på å hjelpe sjenerte og tilbaketrukne barn til å delta. Det er viktig at du 
forsikrer deg om at bevegelsen korresponderer med bønnens egentlige betydning

• Noen minutter før avslutning av gruppearbeidet, er det viktig at du gir alle beskjed 
om at de nå kun har to eller tre minutter igjen. Si til dem at de snart skal dele sine 
ord og sin bevegelse med resten av dere

• Når gruppearbeidet er over, ber du alle gruppene om å vise frem og lære de andre 
sin bønn og sin bevegelse. Dette gjøres i rekkefølge for å ivareta gangen i Fader 
vår. Utfordre barna til å fortelle hvorfor de har valgt den bevegelsen og hva den 
illustrerer

• Etter at hver gruppe er ferdig med sin presentasjon, gjentar alle i fellesskap hele 
Fader vår fra begynnelsen og så langt i bønnen som dere har kommet, med de 
korresponderende bevegelsene

• Til slutt ber dere hele Fader vår med bevegelser


