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Gud leder oss 

 

TROSMÅL Elevene tror at det er Gud som leder oss og at vi kan høre Guds 
stemme i samvittigheten hvis vi lar oss forme av Guds bud. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til flere ting i troen som kan hjelpe oss med å forme 
samvittigheten. 

EVNEMÅL Elevene kan de ti bud utenat. 

 

METODER Fortelling, høytlesning, øving to-og-to, oppgaver i læreboken. 

HJELPEMIDLER Bibel / barnebibel, prosjektør, oppgaver i læreboken «Nærmere deg» s. 
43-47. 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn s. 48 i læreboken 
«Nærmere deg». 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(5 min.) 
 
 
 
 

- Hils alle velkommen til timen. 
- Reis dere og stå mens dere ber åpningsbønnene 
- Når alle har satt seg igjen, forteller du: 
 
Fortell: Forrige time lærte vi oss de tre første av De ti bud 
utenat. Denne timen skal vi fortsette å jobbe med budene, og 
vi skal også lære oss resten av dem utenat, de syv som 
handler om vårt forhold til andre mennesker - vår neste. 

UTDYPING 
(15 min.) 

Fortell: Når vi ser på de neste syv budene som står på s. 41 i læreboka, 
ser vi at disse sier noe om hvordan hver enkelt av oss skal leve 
sammen med andre mennesker. (Alle elvene slår opp på denne siden i 
læreboken og følger med på teksten. 
 
(Les høyt bud nummer 4 – 10 for elevene.) 
 
Gi elevene en kort forklaring på hvert av de syv siste budene. Gi også 
gjerne noen illustrerende eksempler og bruk gjerne noen 
bilder/illustrasjoner som du slår opp med prosjektør. Forklar hva det vil 
si å: 
- hedre sin far og sin mor … 
- ikke slå i hjel (drap) … 
- ikke bryte ekteskapet (promiskuitet, utroskap, skilsmisse, gjengifte)… 

Trinn: 5.  
Tid: 45 min. 
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- ikke stjele … 
- ikke vitne falskt mot sin neste (løgn) …  
- ikke begjære sin nestes ektefelle (sjalusi og utroskap) … 
- ikke begjære noe som tilhører min neste (misunnelse) …  
 
I vår katolske tro kjenner vi til De ti bud og lar dem forme vår 
samvittighet, slik at vi ikke faller i synd. Noen andre kjente leveregler vi 
har i vår katolske tro som hjelper oss å forme vår samvittighet er de syv 
dydene (som vi har hatt om tidligere her i katekesen). Disse er: kyskhet, 
måtehold, barmhjertighet, innsatsvilje, tålmodighet, velvilje og 
ydmykhet.  

 
 

ELEVOPPGAVER 
(20 MIN.) 

- Sett elvene til å jobbe to-og-to sammen. De skal løse 
oppgavene s. 43-47 i læreboken. De kan snakke sammen, men 
det skal være arbeidsro. Gå rundt og hør om noen av parene 
trenger hjelp.  

- Hver av elevene skal pugge inn bud nr. 4-10 ved hjelp av 
tekstboksen på s. 41 i læreboken. Parene som samarbeider skal 
høre hverandre om de kan det utenat. De skal høre hverandre 
tre ganger hver, annen hver gang. Poengter at det ikke er lov å 
bruke boka når man blir hørt, man skal kunne disse budene i 
hodet.  

 
-  

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- Hver av elevene fremsier de tre første av De ti bud (uten bruk av 
læreboken), i tur. 

- Spør: Hva/hvem handler disse syv budene om? (De handler om 
vårt forhold til andre mennesker.) La elevene svare.  

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Avslutt timen med de samme bønnene som dere åpnet med. Stå 
gjerne oppreist / i ring. 

  

  

 


