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Adam og Eva syndet 

 

TROSMÅL Elevene skal se hvordan vår tro i Kristus hjelper oss å bekjempe 
synden.  

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal kjenne til skapelsesberetningens fortelling om syndefallet i 
1. mos 3, og kjenne til at det onde eksisterer so en reel kraft i våre liv og 
at mennesker har en generell tilbøyelighet til å gjøre det onde, som er 
synd – men ved hjelp av vår tro kan vi kjempe mot denne 
tilbøyeligheten.  

EVNEMÅL Elevene skal kunne gjengi hovedinnholdet i skapelsesberetningens 
fortelling om syndefallet, 1. mos 3, samt forklare med egne ord hva det 
vil si at ondskapen kom inn i verden og at den eksisterer som en kraft i 
verden, og at vi ser dette i vårt eget liv som menneskets generelle 
tilbøyelighet til å synde.  

 

METODER Fortelling, arbeidsoppgaver, dramatisering 

HJELPEMIDLER Klasserommet, bibelen, læreboken s. 15-21, enkle kostymer/rekvisitter 
til dramatisering 

BØNN Korsets tegn, Fader vår, Hill deg Maria.  

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 

 
- Hilse på alle.    
 
- Bønn: korsets tegn og Fader vår.  
 
- Innlede tema 
Sist time lærte vi om at Gud har skapte oss mennesker med 
fri vilje, som betyr at vi kan velge selv om vi vil gjøre gode 
eller onde ting. Men alt vi gjør har betydning og 
konsekvenser, dvs. det får følger for oss selv og for andre. I 
bibelen hører vi om at menneskene, Adam og Eva, fikk lære 
om forskjellen på det gode og det onde, og de fikk erfare 
hvordan det har konsekvenser for oss at vi velger å gjøre 
ondt, å synde. Nå skal vi lese om syndefallet i bibelen. 
 
Les høyt 1. mos 3.  
 
 
 
 

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

 
Dramatiser syndefallsberetningen ved hjelp av tre elever som skal spille 
Adam, Eva og slangen. Hvis dere ikke får øvet inn replikker på forhånd 
leser du alle karakterenes replikker i tillegg til å være fortellerstemme og 
Guds stemme. Bruk veldig enkle kostymer og rekvisitter som et langt 
grønt tekstil til «slangedrakt» og et eple som frukt. (Adam og Eva 
trenger ingen kostymer, men går i det de har på seg.)  

 
 

ELEVOPPGAVER 
(10 min.) 
 

Elevene jobber individuelt med oppgavene s. 15 – 21 i læreboken. Gå 
rundt og hør om de behøver noe hjelp.  

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

  - La elevene fortelle om hva de har lært om syndefallet slik det står i 
skapelsesberetningen i bibelen, samt hva de vet om synd ellers som en 
reell negativ kraft i verden og om hvordan vi kan bekjempe synd i livet 
vårt ved hjelp av vår tro.     

 

BØNN 

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

  

 
 
 

  

 


