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Fader vår (2. time) 

 

TROSMÅL Elevene tror at de er Guds barn og at bønnen Fader vår uttrykker denne troen. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til «de syv bønnene» i Fader vår. 

EVNEMÅL Elevene kan Fader vår utenat. 

 

METODER Fortelling, høytlesning, øvelse, repetisjon, skriving, tegning og arbeid to-og-to. 

HJELPEMIDLER Undervisningsrommet, kopier med teksten til Fader vår på A5 ark, erteposer 
(eller lignende gjenstand), prosjektør, fargeblyanter, PowerPoint med én slide; 
teksten til Fader vår, en klipsramme (størrelse A5) til hver elev (kan kjøpes på 
f. eks Nille eller Clas Ohlson). Alternativt kan brukes farget papp til å klippe ut 
papirrammer til A5-arkene med bønnen, og lime disse på med limstift. 

BØNN Korsets tegn, Fader vår, Hill deg Maria. Amen. 
 
Fader vår (syv bønner) 

1. Fader vår, du som er i himmelen, 
2. helliget vorde ditt navn. 
3. Komme ditt rike. 
4. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. 
5. Gi oss i dag vårt daglige brød. 
6. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. 
7. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. 

For riket er ditt, makten og æren i evighet. 
Amen. 

 

 
 

Katekesens forløp 

Trinn:  2. 
Tid: 45 min. 
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INNLEDNING 
(5 min.) 

- Hilse på alle og ønske velkommen til katekesen.  
 
- Bønn:  
Gjør korsets tegn. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Bønner. 
Amen.  
 

 
 
- Innlede tema: 
Fortell: Forrige time hadde vi om Fader vår-bønnen, og vi begynte å øve på å 
lære oss denne utenat. Denne timen skal vi fortsette å øve på å kunne den 
utenat, på samme måte ved å sitte to-og-to sammen og bruke ertepose. Vi 
skal også tegne en fin bord rundt teksten til bønnen på de små arkene dere 
har fått og vi skal sette bønnen inn i en ramme, slik at dere kan ha den med 
hjem og henge den på rommet deres. Da kan dere fortsette å øve på bønnen 
hjemme også – helt til dere kjenner at dere har lært den helt uten å se på 
arket.  
 
Men først skal vi nå kikke enda litt nærmere på Fader vår-bønnen sammen på 
prosjektor. Da ser vi nemlig at dette ikke egentlig bare er én bønn, men hele 
syv bønner.  

 
 

 

UTDYPING 
(15min.) 

Nå slår du på prosjektøren, og viser teksten til Fader vår på en slide, der hver 
av de syv enkeltstående bønnene er nummerert. Slik: 
 
1. Fader vår, du som er i himmelen, 
2. helliget vorde ditt navn. 
3. Komme ditt rike. 
4. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. 
5. Gi oss i dag vårt daglige brød. 
6. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. 
7. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. 

For riket er ditt, makten og æren i evighet. 
Amen. 
 
 
Still åpnet spørsmål til elevene: Hva tror dere hver av disse korte bønnene 
betyr? Hvorfor sier vi slikt til Gud som i disse bønnene?  
 
Gå gjennom hver av de syv bønnene en etter en, og dra i gang en åpen 
diskusjon med elevene om hver av bønnene, der elevene kan komme med 
forslag til hva de mener at bønnene gjelder. Prøv å få med alle elvene i gruppa 
i samtalen, slik at alle får sagt noe.    
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ELEVOPPGAVER 
(20 min.) 

Del nå ut fargeblyanter og la eleven tegne dekorasjoner langs kantene av 
Fader vår- bønnen på A5-kopien du har delt ut til dem tidligere. Når de har 
pyntet bønnen ferdig setter de den i klipsramme (ev. farget papirramme), som 
du deler ut til dem. De kan ha bildet med seg hjem, for å ha det på rommet 
sitt og kunne fortsette å øve på bønnen hjemme. 
 
Elevene setter seg parvis igjen, og parene får utdelt en ertepose hver. De kan 
fortsette med den samme repetisjonsøvelsen som de holdt på med som 
oppgave i foregående time. Den eleven som har erteposen, er den som skal 
fremsi bønnen. Den andre eleven hjelper, hvis den med erteposen står fast.  

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

 La elevene fortelle i all korthet hva de syv bønnene i Fader vår er. 
 
Spør om noen av elevene nå føler de har lært seg bønnen ganske godt eller 
helt utenat, slik at de kan fremsi den (eventuelt med litt hjelp underveis). De 
som vil kan reise seg og fremsi bønnen. Slå da av prosjektøren med teksten 
på, slik at den ikke synes. (Hvis noen av elevene snubler litt i bønnen 
underveis, gir du noen hint om hva det neste ordet er.) Husk å rose til slutt, 
uansett og si: «Det er kjempefint. Takk skal du ha.» Nevn også at de nå kan ha 
med seg bønnen hjem som et bilde å henge opp, og at det er for å fortsette å 
øve repetere bønnen hjemme.  

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Dere kan avslutte med å be en Hill deg Maria. 

 
 
 


