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HVA SKAL JEG UNDERVISE OM OG HVORDAN SKAL 

JEG GJØRE DET? 
Man bør ha en liten eller større oversikt over alle tema man har tenkt å være innom i løpet 

av året. Pass på at temaene er relevante; at de passer inn med tanke på hva barna bør lære 

og hva de lærer i de andre årene/gruppene i katekesen. Bruk gjerne den lille grå boken 

Retningslinjer for katekesen. Bøkene tilpasset de forskjellige årskullene skal også være 

justert etter de samme retningslinjene. 
 

 

Teori å ta hensyn til og «3-delingsprinsippet» 
Uansett hva man underviser – spesielt for barn og unge/ungdom – er det lurt å tenke 

variasjon i undervisningen/opplegget. Skal man f.eks. ha en teoriøkt er det viktig at dette ikke 

bare blir en type forelesning der katekesebarna/ungdommene er mottakere (bare sitter og 

lytter), men at det blir mulighet for en form for aktiv deltakelse. Slik aktiv deltakelse kan 

være: 

-En brainstorming rundt et tema (aktivisere 

forhåndskunnskap) 

-En quiz om et tema 

-Refleksjonsspørsmål 

-Gruppearbeid 

-Diskusjon 

-Bli-kjent-opplegg/et miljøskapende 

opplegg 

-Noen man skal lage/gjøre 

-Temabaserte spill 

-Oppgaveark 

-Presentasjon/forelesning (bare ikke for 

lang)* 

-Dramatisering (eks. Bibeldramatisering) 

-Besøk av noen 

-Å dra på besøk et sted 

-Å lage mat sammen 

-tegne, klippe/lime, lage plakater, etc. 

-leire/plastelina/trolldeig 

-juleverksted-type prosjekt 

-Deler av en film/en episode av ett eller 

annet slag 

…og mye mer 

 

*Husk at å presentere noe/forelese gjerne kan sees på som det å skulle selge noe. Du vil at lytterne skal få lyst til å lære       

 

3-delingsprinsppet handler om at man deler en økt inn i f.eks. innledning, hoveddel og avslutning. Det 

er ingen fasit på om det er du/dere kateketen(e) som innledningen.  

Innledningen kan være en brain-storming, en quiz, refleksjonsspørsmål, en gjettekonkurranse, m.m., eller 

det kan være at du presenterer kort noe om et tema som de skal jobbe med videre. 

Hoveddelen kan være forelesning med oppgaveark, en oppgave de skal utføre, en film/episode, tegne 

og/eller klippe/lime 

Avslutning: Bønn, Oppsummering, meningsutveksling eller dele det man har laget, et spørsmål å tenke på 

til neste gang, m.m. 


