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Gud skapte verden 

 

TROSMÅL Elevene skal se og tro at Gud har skapt verden.  

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal kjenne til skapelsesberetningen, slik den står i 1. 
Mos 1.  
 

EVNEMÅL Elevene skal i hovedtrekk kunne gjengi skapelsesberetningen, 
slik den står i bibelen, i 1. Mos 1.  

 

METODER Tur ute, tegning.  

HJELPEMIDLER Klasserommet, læreboken s. 5-8, uteareal, bibelen, tegnesaker.   

BØNN Gjør korsegenet og be Fader vår sammen.  

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

 
- Hilse på alle. Presentere eventuelle nye elever i klassen.   
 
- Bønn.  
 
- Innlede tema: 
I dag skal vi lære om det som skjedde helt i begynnelsen da Gud 
skapte verden. Det er veldig lenge siden det skjedde at Gud 
begynte på skapelsen, som tok mange millioner og milliarder av 
år. Det gamle testamentet i Bibelen begynner med 
Skapelsesberetningen. Nå skal vi lese første kapitel av denne. 
Dette står i første mosebok: […] 
 
Les høyt kap. 1 i første mosebok.  
 
 

 

UTDYPING 
(20 min.) 

La elevene gå ut og bruke utearealene til å gå seg en tur i. Hvis 
det er en park eller lignede i nærheten av kirken så gå dit 
sammen. Si til elevene: Nå skal dere gå rundt en og en og se, 
kjenne, lukte og lytte på alt dere ser av planter, gress, trær, 
insekter og fugleliv. 
 

 

Trinn: 5.  
Tid: 45 min. 
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ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 

 
- Elevene skal tegne fem ting som Gud har skapt, som de 

har sett på turen sin ute. Del ut tegneark og farger. Vis 
frem alle de ferdige tegningene i plenum. 

- Elevene skal jobbe med oppgavene i læreboken s. 5-8. Det 
skal være arbeidsro. Gå rundt til hver enkelt og hør om de 
trenger noe hjelp.  

 

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

  
- La barna fortelle hva de har lært om Guds skapelse av 

verden.     
 
 
 
 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Avslutt katekesetimen med å be Fader vår sammen mens dere 
alle står i en ring og holder hverandre i hendene 

 
 
 

  

 


