
Ressursark - Veileder til YOUCAT Konfirmant - Kateketisk Senter, Oslo Katolske Bispedømme – 9.kl, Samling 14, Økt 4 
 

 1 

 Konfirmantquizen 

Samling 14, Økt 4 

 

Kateketressurs 

På side 67 i Veilederen (Økt 4 til denne samlingen) står en ganske god forklaring på denne aktiviteten. Hvis 

du selv kjenner til Klassequizen på NRK, så skjønner du kanskje konseptet ganske fort. Har du ikke hørt om 

denne før, så ta en titt her: 

➢ https://www.nrk.no/klassequizen/dette-er-klassequizen-1.13867407  

➢ https://tv.nrk.no/serie/klassequizen/2022/DSOP21000522  

➢ https://www.nrk.no/klassequizen/  

 

Nå omdøper vi dette til hete «Konfirmantquizen», og lager et tilsvarende opplegg for 

konfirmantene. Dette kan foregå på flere måter: 

- Lokalt (kun i egen menighet) 

- I samarbeid med én eller noen flere menigheter og deres konfirmanter (regionalt) 

- På nasjonalt nivå 

Lokalt nivå: 

Du (kateketen) må utarbeide et slags pensum – eller en liste – over det konfirmantene skal kunne/øve på før 

quizen. Tema (alt de skal øve på) skal ha noen med katekesen å gjøre, spesielt det konfirmantene bør ha 

kunnskap om i forbindelse med konfirmasjonen. Med andre ord er det snakk om ting dere (mest sannsynlig) 

har gjennomgått allerede. På sidene 3 – 7 finner du forslag til en del typiske/passende spørsmål, med 

påfølgende fasitsvar.  

Gjennomgå stoffet (pensumet/spørsmålene de skal kunne svarene på) i plenum først. Kanskje velger du deg 

en kortere liste enn den vi har laget, kanskje en lengre, kanskje tilpasser du, osv. Del konfirmantene så i de 

lagene de skal være i når dere avholder quizen.  

Opprett et slags studio, en slags primitiv eller mindre primitiv variant av studioet vi ser i Klassequizen. Man 

kan gjerne bruke vanlige bord, og sette hvert lag rundt et bord (stående i halvsirkel, med ansiktet mot 

publikum). 

https://www.nrk.no/klassequizen/dette-er-klassequizen-1.13867407
https://tv.nrk.no/serie/klassequizen/2022/DSOP21000522
https://www.nrk.no/klassequizen/
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Du, eller den som leder quizen, har nå listen med spørsmål. Enten velger du selv ut et visst antall spørsmål 

som lagene skal svare på under quizen, eller du trekker lapp med nummer på og velger ut spørsmålene 

deretter. Det kan gjøre det ganske spennende. Her er det mange muligheter. 

For å gjøre dette veldig enkelt, kan hver av lagene ha en monitor/mentor (en voksen medhjelper) som skal 

motta svarene så fort hvert lag har avgitt sitt svar. På denne måten kan alle lagene svare på likt (rett etter 

hverandre). Du/lederen stiller spørsmålet, alle lagene får betenkningstid samtidig, de skriver ned sitt svar på 

et ark som gis til monitor. Så tar dere runden der alle lagene deler det svaret de har skrevet ned. Det kan 

godt være monitoren som leser svaret fra hvert lag. På denne måten kan ingen endre svaret sitt selv om de 

hørte hva de andre lagene svarte. Hang dere med her? 

Det kan være lurt å ha med én som holder styr på poengene. Da undertegnende gjennomførte dette for 

første gang, hadde vi også en forelder som laget «pauselyder» av forskjellige slag inn i en mikrofon. Det var 

kjempeartig       Som sagt: Gjør det enkelt! Det trengs ikke nødvendigvis så mye komplisert og avansert 

ustsstyr. Har der likevel tilgang til mange tekniske hjelpemidler, så kjør på 👍 

 

Regionalt og/eller nasjonalt nivå: 

Skal flere menigheter være med på dette, må dere bli enige om flere ting: 

- Hvilke spørsmål skal stilles? 

- Hvordan skal utvelgelsen fra lokalt, til regionalt og kanskje til nasjonalt nivå foregå? 

- Hvilke regler og kriterier trengs? 

- Annet-? 

Utover dette kan det være mye likt mellom den lokale gjennomføringen og den regionale eller kanskje til og 

med nasjonale. Her utfører man som sagt quizen i egen menighet først, de som vinner går videre til en 

regional konkurranse, og senere gjennomfører man kanskje en nasjonal konkurranse. 

Undertegnede er veldig gira på dette opplegget, og håper at vi (i katekesen i Norge) kanskje kan få til et 

samarbeid med Norges Unge Katolikker (https://www.nuk.no/=), Kommunikasjonsavdelingen i bispedømmet 

(http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/kommunikasjon) og kanskje også St. Rita Radio 

(https://www.ewtn.no/)  slik at det går an å lage et spennende opplegg på landsbasis med denne 

konfirmantquizen. 

https://www.nuk.no/=
http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/kommunikasjon
https://www.ewtn.no/
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Konfirmantquizen – Forslag til spørsmål 

 

1. Hvor mange bøker finnes i Bibelen? 

2. Hvor mange testamenter er Bibelen delt inn i? 

3. Hva er et evangelium, i hvilket testamente står evangeliene, og hvor mange evangelier finnes i 

Bibelen? 

4. Hva heter forfatterne av evangeliene? 

5. Hva heter bøkene (boken) der det står om Skapelsen? 

6. Hva handler historien om Syndefallet egentlig om? 

7. Nevn 3 fortellinger fra Det gamle Testamentet (minus Skapelsen og Syndefallet). 

8. Hvor gammel var Jesus da han ble døpt og hvem døpte ham? 

9. Hvor gammel var Jesus da han døde? 

10. Hva kaller vi dagen da Jesus døde? 

11. Hva skjedde på Skjærtorsdag? 

12. Hvorfor var folk så glade og viftet med palmegrener da Jesus dro inn i Jerusalem på Palmesøndag? 

13. Når begynner egentlig påsken og hvor lenge varer den? 

14. Hva feirer vi på Kristi himmelfartsdag? 

15. Hva feirer vi til Pinse? 

16. Når begynner kirkeåret? 

17. Messens rekkefølge – Organiser dette fra første til siste del av messen: 

- Trosbekjennelsen (Credo) 

- Tekstlesninger fra Bibelen og Evangelielesning 

- Preken 

- Herre, miskunne deg (Kyrie) og Ære være Gud i det høyeste (Gloria) 

- Kommunion 

- Fader Vår 

- Velsignelse og utsendelse 

- Offertorium 

18. Hvor mange sakramenter har vi i Den katolske kirke, og hvilke er det? 

19. Alle mennesker kan motta nesten alle sakramentene, men det er to av dem som noen mennesker 

ikke/aldri mottar, og de som mottar ett av dem…ja, den mottar kun ett (med noen unntak). Hvilke to 

sakramenter er det snakk om. 

20. Forklar sykesalving. 

21. Hvorfor er dåpen så viktig? 

22. Hvorfor mener kirken at sex hører til ekteskapet? 

23. Hvem var det som fikk De 10 bud? 

24. Hvilke bud har vi? 

25. Sett budene i rekkefølge: (Her må budene være på skjermen) 

26. Hva menes egentlig med dette budet: (Velg ett av dem) 

27. Hvordan kan budene brukes når vi skrifter? 

28. Trosbekjennelsen: Sett setningene i riktig rekkefølge (på skjermen) 
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a-Jeg tro på én hellig, katolsk og apostolisk kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg venter de 

dødes oppstandelse og det evige liv.  

Amen. 
 

b-Jeg tror på én Gud, en allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,  

alle synlige og usynlige ting.  
 

c-Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herren og livgiveren, som utgår fra Faderen og Sønnen. Som med Faderen og 

Sønnen tilbes og forherliges og som har talt ved profetene. 
 

d-Jeg tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, 

sann Gud av den sanne Gud. Født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved har er alt blitt skapt.  

For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. 

Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av jomfru Maria og er blitt menneske.Han ble korsfestet for oss, pint 

under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppsto den tredje dag, etter skriften, fór opp til himmelen,  

og sitter ved Faderen høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme alle levende og døde, og 

hans rike skal være uten ende. 

 

29. Hva er en rosenkrans? 

30. Hva er en katekisme? 

31. Hva er egentlig bønn og hvorfor er bønn så viktig? 

32. Hva er forskjell på ordene (hva menes med)  ‘Kirke’ og ‘kirke’? 

33. Hvem er de øverste lederne for Den katolske kirke, og hvem er det han skal representere? 

34. Hvilken farge brukes i kirken når det er vanlige (alminnelige) søndager og ikke høytider som jul, 

påske, pinse, osv.? 

35. Hva er Krisma? 

36. Hva er Treenigheten? Hva består den av og hva slags forhold har de tingene Treenigheten består av? 

37. Hva er Bergprekenen? Hvem hadde denne prekenen, eller talen? Si minst én ting som blir nevnt i 

Bergprekenen. 

38. Når i kirkeåret er rosa en liturgisk farge? 

39. Hva er et tabernakel? 

40. Hva er et krusifiks? 

41. I hvilken by ble Jesus født og i hvilken by ble Jesus dømt til døden? 

42. Når vi er inne i en kirke, kneler vi og korser oss ofte. Hva er det vi kneler og korser oss foran/mot 

(her er det to forskjellige svar. Begge er riktige.) 

43. Hva heter de som hjelper presten rundt alteret under messen? 

44. Skriv ned bønnen «Hill deg, Maria» 

45. Hva er det 11.bud, eller Det doble kjærlighetsbudet. Skriv ned det dere husker av det og/eller 

forklar. 

46. Hva betyr «salig»? 

47. Hva er misjon? 
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Konfirmantquizen – fasitsvar  

(Svar nr. 48 = spørsmål nr. 1, svar nr. 49 = spørsmål nr. 2, osv.) 

48. 73 

49. 2 

50. Historien om Jesu liv, står i Det nye testamentet. Det finnes fire stykker/evangelier. 

51. Matteus, Markus, Lukas og Johannes 

52. 1. Mosebok, eller Genesis 

53. Adam og Eva ble lurt av slangen til å spise av frukten (eplet) fra kunnskapens tre, og ble dermed 

kastet ut av Paradiset. Dette er starten på menneskets synd. Før dette eksisterte ikke synd blant 

menneskene. Det ble en stor avstand mellom Gud og menneskene etter at synden kom inn i verden. 

54. Noahs Ark, Jona i Hvalens buk, Profetene, Josef og brødrene hans, Moses og israelittene/utgangen 

av Egypt, m.fl. 

55. Han var voksen (ca 30 år). Det var hans fetter, Johannes døperen, som døpte Jesus. 

56. 33 år 

57. Langfredag 

58. Jesus innstiftet nattverden (den aller første kommunionen) 

59. De trodde han skulle være en mektig konge som skulle jage ut romerne og gi dem makten tilbake i 

landet deres.  

60. Påskenatt/første påskedag – Når Jesus vinner over døden og står opp fra de døde. 

61. Jesus drar opp til Gud. Det er hans siste dag som menneske på jorda. 

62. Disiplene får Den Hellige Ånd (som ildtunger på sine hoder). Den Hellige Ånd gjør dem i stand til 

blant annet å snakke alle verdens språk, slik at de kan spre informasjon om Jesus og om troen på 

Gud til alle mennesker. 

63. Den første søndagen i advent. 

64. Messens rekkefølge – Organiser dette fra første til siste del av messen: 

- Herre, miskunne deg (Kyrie) og Ære være Gud i det høyeste (Gloria) 

- Tekstlesninger fra Bibelen og Evangelielesning 

- Preken 

- Trosbekjennelsen (Credo) 

- Offertorium 

- Fader Vår 

- Kommunion 

- Velsignelse og utsendelse 

-  

65. 7stk: dåp, kommunion, konfirmasjon, skriftemål, ekteskap, ordinasjon og sykesalving 

66. Ordinasjon og Ekteskap (unntaket: prester som konverterer til katolisismen og som er gifte fra før.) 

67. Et sakrament som gis av en prest. Velsignelse med olje (på pannen og ofte på steder der en person 

er syk). Man kan få sykesalving hvis man er alvorlig syk eller ligger for døden. 

68. Det er det første sakramentet man MÅ få før man kan motta noen av de andre sakramentene. 

Dåpen gjør en person (som regel et barn/en baby) til medlem av Kirken og av Guds familie på 

jorden. Vi sier ofte at man blir født på ny – født som et barn av Gud – når man blir døpt. 

69. Fordi det er noe av det vakreste vi har – noe vi ikke skal sløse med. Dette skal vi kun dele med de vi 

vil dele resten av livet med, og man skal være åpne for å få barn når man har sex. 

70. Moses, da han ledet israelittene ut av Egypt og på vei til Kanaan (området som i dag er Israel). 

71. 10: 
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1-Du skal ikke ha andre guder enn meg. 

      2-Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. 

      3-Du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig. 

      4-Du skal hedre din far og din mor. 

      5-Du skal ikke slå i hjel. 

      6-Du skal ikke bryte ekteskapet. 

      7-Du skal ikke stjele. 

      8-Du skal ikke vitne falskt mot din neste. 

      9-Du skal ikke begjære din nestes hustru. 

      10-Du skal ikke begjære det som hører din neste til. 

 

72. (se punkt 71) 

73. (Hva menes egentlig med dette budet?)  Her må dere ha valgt ut et av budene. 

74. Du kan sjekke hvert av budene opp mot hvordan du har levd siden sist gang du skriftet. Da kan 

budene hjelpe deg å komme på hva du burde skrifte.  

75. Trosbekjennelsen:  
Jeg tror på én Gud, en allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,  

alle synlige og usynlige ting.  

Jeg tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, 

sann Gud av den sanne Gud. Født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved har er alt blitt skapt.  

For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. 

Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av jomfru Maria og er blitt menneske. 

Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt.  

Han oppsto den tredje dag, etter skriften, fór opp til himmelen,  

og sitter ved Faderen høyre hånd. 

Han skal komme igjen med herlighet og dømme alle levende og døde,  

og hans rike skal være uten ende. 

Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herren og livgiveren, som utgår fra Faderen og Sønnen. Som med Faderen og 

Sønnen tilbes og forherliges og som har talt ved profetene. 

Jeg tro på én hellig, katolsk og apostolisk kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg venter de 

dødes oppstandelse og det evige liv.  

Amen. 

 

76. Katolsk bønnekjede med fokus på hvordan Maria opplevd Jesu liv. De store perlene = Fader Vår-

bønnen, de små (10 og 10)= Hill deg, Maria-bønnen 

77. En bok med all kirkens lære. Det er fire hoveddeler: 1-Troen (trosbekjennelsen); 2-Hvordan å møte 

Gud i hellig handling = Messen og sakramentene; 3- Hvordan å leve som kristen= De 10 bud; 4-

Bønn= Hvordan å holde kontakten med Gud, og å bruke tid på andre (gjennom bønn/å be for andre) 

78. Kommunikasjon med Gud og det å bruke tid på andre. 

79. Med liten ‘k’= en bygning (kirkebygninger), med stor ‘K’=Alle oss som er kristne og sammen utgjør 

det vi kaller Kirken (= Guds folk på jorda). 

80. Paven 
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81. Grønn 

82. En hellig/velsignet olje. Den brukes f.eks. når der skal konfirmeres (biskopen tegner kors med Krisma 

på deres hoder). 

83. Gud, Jesus og Den Hellige Ånd: De er alle tre forskjellige personer og den sammen på én gang. Dette 

er for å vise at Gud er i og over alt, og for å vise at Jesus også er Gud, og at Den Hellige Ånd kommer 

fra Gud. 

84. Talen Jesus holdt for disiplene – og for en kjempestor folkemengde – på et fjell et sted i Galilea. 

85. 3. søndag i advent og 4.søndag i fasten (den nest siste søndagen i advent og fasten) for å minne oss 

om at nå skjer det snart (jul … påske). Ellers er fargen lilla i advent og i fasten. 

86. Den boksen/skrinet der brødet/hostien oppbevares etter at et har blitt Jesu legeme og Jesu blod. 

87. Et kors med den korsfestede Jesus på. 

88. Født: Betlehem, Død: Jerusalem 

89. Når det ikke er messe, kneler vi ved tabernakelet. Når det er messe, kneler vi og bøyer vi oss mot 

alteret.  

90. Ministranter 

91. Skriv ned bønnen «Hill deg, Maria» 

(https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonnebok#Hill_deg_Maria)  
92. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 

Du skal elske din neste som deg selv.» 

 

93. Lykkelig, glad; noen som opplever å ha fått noe stort/en fantastisk gave (fra Gud) 

94. Misjon er å dra ut og å spre evangeliet/fortelle om Jesus og om troen på Gud. 

 

 

https://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonnebok#Hill_deg_Maria

