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Hvordan lever en katolikk? - Samling 10, Økt 1 

EKSTRA-INFO til både konfirmantene og kateketen: 
Denne ressursen skulle starte med å basere seg på informasjon lagt ut på Ung.no sin nettside, der en ung person stiller spørsmål 

rundt Den katolske kirke, og Ung.no svarer. Akkurat denne informasjonen har blitt tatt bort. DET er ikke fordi det er noe galt med 

den, men … slikt skjer.  Denne oppgaven og ressursen har derfor en litt annen start. 
 

 

VIKTIG: Det finnes mange informasjonsplattformer (f.eks. på nett) og mange råd, organisasjoner og 

instanser som gjerne vil hjelpe oss å finne svar på det vil lurer på. Likevel kan det være stor forskjell på 

hvordan informasjonen er presentert med tanke på hvem som presenterer den og hva de ønsker å oppnå 

ved å gi oss denne informasjonen.  

ET EKSEMPEL: Hvis du spør noen i det offentlige skolesystemet eller noen i det offentlige helsesystemet om 

sex og ungdom, så vil du få et ganske annet svar enn om du spør noen som kanskje jobber i Den katolske 

kirke. Ingen av dem gir et feil svar, men det svaret du får tar hensyn til noen helt forskjellige sett med 

verdier. 

Det offentlige (skolen og helsemyndighetene) tar hensyn til at den seksuelle lavalder er 16 år. Dette er norsk 

lov. Ingen kan hindre noen i å ha sex med noen når det her fylt 16 år. Man snakker til og med svært ofte om 

sex som om det var en hobby, eller noe man bare gjør. Man får en kjæreste/blir sammen med noen, og da 

er det nærmest forventet at sex er en del av opplegget.  

Hvis du snakker om sex med noen som er kristne, og spesielt noen i vårt kirkesamfunn, så blir svaret noe 

helt annerledes. 

• Vet dere hva svaret blir og hvorfor det blir slik? 

 

Nå var det for så vidt ikke sex vi skulle snakke om, men heller hva slags informasjon vi har 

tilgjengelig om det vi måtte lure på. Se hva som står videre nedenfor her …. 
 

 Gjør et Google-søk: Hva er en katolikk? eller Hva betyr det å være katolsk?  

 

 

Hvilke svar finner dere? 

Er det lett få finne svar? 

Er dere enig med informasjonen dere finner? 

Er informasjonen lett å forstå for ungdom? 

Lærer du da noe om hvordan en katolikk lever? 

 

FASIT: Det er helt riktig! Den katolske kirke mener at sex tilhører ekteskapet. Dette kan virke litt rart og gammeldags, men det er noen veldig gode grunner til 

dette. Kanskje har dere allerede snakket om dette. Hvis ikke kan dere gjerne be kateketen deres hente ut ressurser fra Samling 6 (februar i 8.klasse). Hvis dere 

allerede har snakket om dette, ja da skjønner du kanskje hva som er så bra med det Kirken råder oss til å gjøre når det gjelder sex og samliv. 



Ressursark - Veileder til YOUCAT Konfirmant - Kateketisk Senter, Oslo Katolske Bispedømme – 9.kl, Samling 10, Økt 1 

 

 2 

Hvordan lever en katolikk? 

 

Se episode 10 av Godshare, «Hvordan lever en kristen?» 

…men bare første del 
 

I filmen er ungdommene litt uenige om hva som er viktig når du lever som kristen. 

Hva synes dere er viktig? 

Kan dere skrive ned 5 – 10 ting (i par eller i grupper) som sier noe om hvordan man lever 

som kristen, hva man gjør osv.? 

Del med hverandre i plenum. 

 

 

«They know we are Christians»  (846) They will know we are Christians - YouTube

 

Lytt gjerne til denne sangen. Det er gammel slager 

nå, men den blir også brukt som sang eller salme 

flere steder.  

1

SPØRSMÅL: Hva er det kristne kjennetegnes ved ifølge sangteksten? 

 

 

Se den siste delen av Godshare episode 10.  

Noe av det som blir nevnt er bønn, at man bør gå i kirken, at man må være en god person. 

Dette med bønn er det mange som synes er vanskelig i vår moderne verden.  

For: Hva i all verden er bønn egentlig og hvordan fungerer det? 

 

 
1 Dette (Korset i hjertet) er NUK-symbolet, forresten, altså 
den logoen Norges Unge Katolikker bruker. Bare sånn FYI. 

https://www.youtube.com/watch?v=ugQwh-phnZY

