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Jesus født av Maria 

 

TROSMÅL Elevene skal få et utvidet trosforhold til mariologien og til bønnen 
Hill deg Maria. Dette inkluderer også betydningen det har for 
troen vår at vi har tillitt til Gud og det at vi har håp i Jesus Kristus 
– slik også Maria hadde det. 
 

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal få større kjennskap til fortellingen om Jesu 
unnfangelse og fødsel. De skal kjenne til sentrale sider ved vår 
katolske tro, tillit og håp, der Maria har vist oss et stort forbilde. 
 

EVNEMÅL Elevene skal kunne gjengi sentrale sier ved fortellingen om Jesu 
unnfangelse og fødsel. De skal også kunne gjengi sentrale 
stikkord om Maria som et forbilde for oss katolikker i sin tillit til 
Gud og sitt håp i Jesus Kristus, sitt barn.  

 

METODER Fortelling, rollespill/dramatisering. 

HJELPEMIDLER Klasserommet, læreboken s. 10-16, arbeidsboken s. 8-12, enkle 
kostymer til utkledning samt noen rekvisitter. 

BØNN Hill deg Maria 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 

 
- Hilse på alle.   
 
- Bønn.  
Gjør korsets tegn sakte og tydelig. Be en takkebønn til Maria, 
fordi hun sa ja til Gud og ville bli gravid og føde Jesus til 
verden, slik at vi alltid kan ha håp i ham, selv om menneskers 
liv er vanskelig og det er mye ondskap i verden. Avslutt med 
Hill deg Maria og gjør korsets tegn.   
 
- Innlede tema 
Fortell elevene at vi i dag skal høre om Maria, moren til 
Jesus, og hvordan det gikk til da Jesus ble unnfanget og kom 
til verden.  
Poeng: Hvorfor ville Gud sende sin sønn til verden? – For å 
redde menneskene fra ondskapen og synden, som fører til 
lidelse, sorg og undergang for oss. Hvorfor sa Maria ja til å 
føde Jesus og bli mammaen hans? – Fordi hun hadde tillitt til 
Gud, hun stolte på at Gud ville sørge for henne og barnet 
hennes. Hun hadde også et stort håp om at det var mulig for 

Trinn: 4.   
Tid: 45 min. 
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Gud å komme til verden som et menneske og redde 
menneskene fra det onde, som har stor makt i verden.  

UTDYPING  
(10 min.) 

Elevene skal dramatisere tre scener (tablåer/«stillbilder»): 
1. Engelen kommer med bud til Maria. (En engel og Maria) 
2. Jesus blir født i stallen i Betlehem (Maria, Josef, de hellige 

tre konger, hyrder) 
3. Familieliv i Nasaret (Jesus, Maria og Josef) 

 
Velg ut ulike elever til de ulike scenene. Du forteller historiene til 
hver av scenene. Elevene kan dermed slippe å si noe. Bruk enkle 
kostymer og rekvisitter. 

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 

Elevene jobber individuelt med oppgavene i arbeidsboken s. 8-
12. Det skal være arbeidsro. Gå rundt og hør om de trenger hjelp. 
 

 

  

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

  
- La barna fortelle hva de har lært om Maria og Jesu komme 

til verden.   
- Poengter trosmålet: å få et utvidet trosforhold til Maria, 

Jesu mor, og til bønnen Hill deg Maria. Dette inkluderer 
også betydningen det har for troen vår at vi har tillitt til Gud 
og det at vi har håp i Jesus Kristus – slik også Maria hadde 
det. 

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Katekeseøkten kan avsluttes med at dere ber Hill deg Maria 
sammen. 

 
 
 

  

 


