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Gud skapte mennesket i sitt bilde 

 

TROSMÅL Elevene skal se og tro at Gud har skapt mennesket i sitt bilde til mann 
og kvinne. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal bli kjent med skapelsesberetningens fortelling om 
skapelsen av de første menneskene Adam og Eva. 

EVNEMÅL Elevene skal kunne gjengi i hovedtrekk fortellingen om Adams og Evas 
skapelse, slik dette kommer til uttrykk i Skapelsesberetningen, 1. Mos 
2. 

 

METODER Fortelling, høytlesning, bilder, elevoppgaver individuelt og to og to. 

HJELPEMIDLER Klasserommet, læreboka s 9, bilder, prosjektor, bibelen, papir og 
tegnesaker. 

BØNN Korstegnet og Fader vår 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 

 
- Hilse på alle.  
 
- Bønn.  
 
- Innlede tema: 
 
Forrige time jobbet vi med Guds skapelse av verden, dyrene 
og plantene. I dag skal vi høre om Guds skapelse av 
mennesket, som har en helt spesiell stilling blant alle Guds 
skapninger, fordi vi er skapt som et avbilde av Gud selv. At 
mennesket er skapt i Guds bilde til mann og kvinne, betyr at 
hvert enkelt menneske ligner på Gud på en helt spesiell 
måte. Det som gjør mennesket annerledes fra alle andre av 
Guds skapninger er at vi har en menneskekropp som enten 
er mannlig eller kvinnelig, en sjel, bevissthet, fornuft og 
moralsk evne. Det siste betyr at vi har evnen til å skille 
mellom det gode og det onde – og vi kan velge mellom å 
handle godt og ondt. I lys av Jesus Kristus, som er Guds 
sønn og samtidig inkarnasjonen av Gud selv, så ser vi at 
menneskets Gud-likhet også er det samme som kristuslikhet. 
Vi katolikker sier derfor at i lys av troen vår kan vi se Jesus 
Kristus i alle mennesker.  
 
 

Trinn: 5.  
Tid: 45 min. 
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UTDYPING 
(10 min.) 

 
- Les høyt 1. mos 2, for elevene. 

 
- Vis frem ulike bilder av ansikter til mennesker av begge kjønn og 

i alle aldere på prosjektor for elevene. Velg ut 20-25 bilder som 
du finner på nett. Spill gjerne et klassisk musikkstykke til i 
bakgrunnen mens du spiller av billedrekken, hvis du har 
mulighet. De siste bildene i rekken skal være tre bilder av Jesus, 
slik han er fremstilt i kunsten av ulike kunstnere. 

 
 

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 
 

 
- Sett elvene i par på to og to. Del ut et tegneark til hver av 

elevene, samt tegnesaker (hvis ikke elvene har dette med selv). 
Hver skal nå skrive tre stikkord om den andre elven øverst på 
arket, som sier noe om den andres kristuslikhet. Nedenfor skal 
elevene tegne den andres ansikt så fint de bare kan. Understrek 
her at det ikke spiller noen rolle om man synes man er god/flink 
til å tegne eller ikke. Enhver skal bare tegne så fint de kan.  
 

- Elevene skal jobbe med oppgavene på s. 9 i læreboken. Den 
øverste oppgaven må de nødvendigvis få i hjemmelekse, da de 
fleste av elevene antagelig ikke har med seg et foto av seg selv 
til timen. 

 
 

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

  
- La barna fortelle hva de har lært om da Gud skapte mennesket i 

sitt bilde til mann og kvinne. 
    

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Avslutt katekesen med å be Hill deg Maria. 

 


