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Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke

Gudstjenesten
som byggeklosser

FORUTSETNINGER: Den som skal 
lede aktiviteten må ha god kjennskap 
til gudstjenestens oppbygning og ulike 
ledd. Barna trenger ingen forkunnskap, 
derfor kan dette opplegget fungere 
både for små og større barn.

Du trenger: 9 + kartonger i samme 
størrelse uten tekst på. (Kjøp nye hos en 
forhandler). Du trenger stor sprittusj for 
å skrive tekst og vannfarger/akrylfarger 
for å fargelegge og illustrere.

TID: Forberedelse med å lage til kassene 
og tegne. Alt etter hvor mye som er gjort 
delvis ferdig på forhånd og hvor mye 
barna skal gjøre av det praktiske. 30 – 60 
minutter. Pluss den tiden du/dere bruker 
klossene i gudstjenesten.

MÅL: Å bli kjent med gudstjenestens 
ulike ledd og lære om rekkefølgen. 

INNHOLD: Lage til bokser/esker 
der de sentrale elementene i 
gudstjenestens liturgi er skrevet opp. 
Få med de sentrale leddene. Når 
barna har lært basisoppstillingen kan 
en snakke om gudstjenesten som en 
lek. For eksempel ‘boksen går’. Når 
gudstjenesten har en viss orden og 
noen «regler», er det en god hjelp i å 
inkludere flest mulig. Det er lettere 

for flere å være med og ikke føle seg 
utenfor, når en kjenner noen av reglene. 
Sånn er det i mange leker også. Har en 
lært reglene i ‘boksen går’, så kan en 
være med og leke denne leken uansett 
hvor i Norge man er, for reglene er 
nesten alltid de samme.

Ordningen i gudstjenesten skal skape 
trygghet fordi man vet omtrent hva som 
skal skje når, og en vet hva som forventes. 
Gudstjenesten er en ‘hellig lek’.

METODE: Barna involveres i å lage 
eskene og får en kort innføring i 
gudstjenestens oppbygning. Når 
kassene er ferdig laget stabler en 
dem i høyden, kanskje ved hjelp av 
gardintrapp, slik at barna «ser hele 
gudstjenesten». La så barna forsøke 
å «stable gudstjenesten» i riktig 
rekkefølge. Da blir det som en lek.

La så barna få være med og bære 
klossene inn i prosesjon, og la de 
stable opp klossene etter hvert som 
gudstjenesten skrider frem. 

Boksene kan brukes igjen flere ganger, 
men med fokus på ulike ledd hver 
gang. På den måten vil gudstjenestens 
liturgi arbeide seg inn hos både barn og 
voksne i menigheten.


