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Sakramentene 

 

TROSMÅL Elevene skal tro at Jesus Kristus er til stede for oss i de syv 
sakramentene i Kirken på en spesielt sterk måte. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal ha kjennskap til de syv sakramentene i Kirken, samt 
hvordan de utføres og virker. 

EVNEMÅL Elevene skal kunne gjengi hva et sakrament generelt er, hvilke syv 
sakramenter vi har i kirken, samt vise eller si hvordan de utføres. 

 

METODER Fortelling, dramatisering 

HJELPEMIDLER Klasserommet, læreboken 

BØNN Fader vår, Hill deg, Maria 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

 
- Hilse på alle.    
 
- Bønn.  

 
 
- Innlede tema:  
I forrige time lærte vi om hvordan Jesus er nærværende i Kirken selv 
om han er dratt tilbake til himmelen. Vi tror at han er spesielt 
nærværende i Kirkens syv sakramenter, og vi så da spesielt i 
eukaristiens sakrament – som vi feirer i messen som sentrum i hele 
kirkens liturgi.  
 
Sakramentene er synlige tegn vi har i Kirken som peker på Jesus 
Kristus for oss, på hans nærvær i våre liv og på Guds virksomme nåde i 
våre liv. Nå skal v også lære litt mer om de seks andre sakramentene vi 
har i Kirken. 

 
 

 

UTDYPING 
(10 min.) 

Fortell: De syv sakramentene vi har i kirken er: 
- Dåpen 
- Konfirmasjonen  
- Kommunionen (Eukaristien)  
- Botens sakrament (Skriftemål) 
- Ekteskapets sakrament (Giftemål) 

Trinn: 6  
Tid: 45 min. 
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- Ordinasjonens sakrament 
- Sykesalvingen 

 
 

ELEVOPPGAVER 
(20 min.) 
 

Elevene skal nå jobbe mer med de syv sakramentene ved hjelp av 
dramatisering. Sett elevene i grupper på to og to. Hvert av parene får et 
sakrament hver å jobbe med på en papirlapp av deg. Parene skal først 
samtale om sakramentet. De skal finne ut hvordan de vil stilisere det 
ved en enkelt positur, bevegelse og noen enkle replikker. De siste fem-
ti minuttene skal parene fremføre hvert sitt sakrament i plenum. (Hjelp 
gjerne paret som har fått ekteskapets sakrament, ved å være 
tredjeparten som prest.)  

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

La elvene gjengi med egne ord hva de syv sakramentene i Kirken er og 
hvordan de virker og gir innhold og ramme til vårt trosliv og Kirkens liv.  

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Katekeseøkten kan avsluttes med at dere står i ring og ber 
sammen en gang til de samme bønnene som dere åpnet timen 
med. 

 
 
 

  

 


