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Dårlig samvittighet 

 

TROSMÅL Elevene tror at vi er kalt til å gjøre gode ting, og at onde handlinger fjerner 

mennesket fra Gud. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kan skjelne mellom hvordan samvittigheten hjelper oss før en handling 

og hvordan den reagerer etter. 

EVNEMÅL Elevene kan nevne omstendighetene for at en synd skal vær en dødssynd. 

 

METODER Fortelling, oppgaver, 

HJELPEMIDLER Læreboken «Nærmere deg» s. 51 – 54, katekismen, Bibelen, prosjektor 

BØNN Korstegnet, Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for nestekjærlighet: Herre, la din 

kjærlighets ild rense oss og ta bolig i våre hjerter, så vi kan tilbe deg og 

lovsynge ditt navn. Gud, du som er vår Far, selv før vi kunne elske deg, har du 

elsket oss, og du åpenbarte for oss din kjærlighets makt da du gav oss din 

Sønn. Vi bekjenner: vi har ikke elsket hverandre med den kjærlighet vi ser i 

Kristus. Far, forlat oss vår egenkjærlighet og vår manglende omtanke for andre. 

Tilgi at vi gjør så lite for ditt rikes vekst. Fyll vårt liv med din kjærlighet, så 

ingen tjeneste blir for tung, intet offer for krevende, ingen motgang for tung å 

bære. Skjenk oss vilje til å gi alt, slik Kristus i sin kjærlighet gav alt for oss. 

Amen. 

 

 

Katekesens forløp 

 

INNLEDNING 
(5 min.) 
 
 
 
 

- Hilse på alle 

- Reis dere opp og be åpningsbønn 

 

 

Fortell: Denne timen skal vi lære mer om samvittigheten vår, som er noe vi 

har inni oss og som hjelper oss å se forskjellen på rette og gale handlinger, 

det vil si at samvittigheten vår hjelper oss til å skille mellom godt og ondt.  

 

  

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fortell: Samvittigheten vår er et moralsk kompass vi alle har inni oss. Ulike mennesker har litt 

forskjellige erfaringer med hvordan samvittigheten deres gir seg til kjenne for dem selv. Noen 

mennesker erfarer den som en stemme de hører inni seg – som stemmen til Gud, Jesus eller en engel. 

En stemme som sier noe om hva som er riktig og galt, når de er i en situasjon der de skal velge. Andre 

erfarer samvittigheten mer som følelser og tanker de får rundt ulike valg.  

 

Noen ganger har vi kanskje sett eller møtt mennesker som vi vet har handlet dårlig eller har gjort noe 

galt. Kanskje tenker vi da at det kan virke som de ikke engang har en samvittighet. Men det er ikke 

tilfelle, for alle mennesker har en samvittighet. At man har valgt å ignorere den og handle mot den er 

noe annet. Hvis man da omvender seg og begynner å bruke samvittigheten sin igjen, så kan 

samvittigheten begynne å fungere som den skal igjen og trives inni personen. Men for at samvittigheten 

vår skal kunne arbeide for Guds rike, er det Jesus Kristus og Kirkens lære vi må omvende oss til. 

 

(Det skal også sies at noen mennesker har kommet opp i veldig kompliserte situasjoner, som de ikke har 

oversikt over, som de har mistet kontrollen på, der de mangler kunnskaper og som samvittigheten deres 

ikke klarer å navigere i. Kanskje er det noen andre mennesker rundt dem som har gjort ting svært 

vanskelig for dem, på en eller annen måte. Og hvis de da velger feil eller galt er det kanskje mer dette 

som er årsaken til det, enn at de selv har ønsket å gjøre ondt. Mennesker som er kommet i slike 

vanskelige situasjoner, der de ikke har noen mulighet til å bruke samvittigheten sin slik den naturlig skal 

brukes, trenger hjelp til å komme ut av den vanskelige situasjonen. Og vi kristne har også et ansvar for 

å hjelpe hverandre når det gjelder dette. Vi skal hjelpe hverandre å bruke samvittigheten, og vi skal også 

kunne vurdere når noen trenger vår hjelp til dette – for vi kan ikke nødvendigvis regne med at noen som 

er i en vanskelig situasjon klarer å vurdere det selv og søke hjelp.) 

 

Vi må bruke samvittigheten vår for å unngå å synde og gjøre dårlige handlinger. Vi må huske på det 

Jesus har lært oss om det å ha kjærlighet, og vise kjærlighet til andre. Og vi må huske på det vi har lært 

om de syv kardinaldydene (som er gode gjerninger / god oppførsel) og de syv dødssyndene (onde 

gjerninger / dårlig livsførsel). Dette lærer vi om ved å lese evangeliene i Bibelen, og fra Kirkens lære 

slik vi kan lese om det i Katekismen [vis frem Den katolske Kirke katekisme til elevene] og her i 

katekesen. Hvis man er i tvil om hvordan man skal handle eller oppføre seg i ulike situasjoner, skal man 

bruke samvittigheten sin og spørre seg selv om hva som er mest i tråd med det Jesus har lært oss om 

kjærlighet til andre mennesker og de syv kardinaldydene. Disse er: kyskhet, måtehold, barmhjertighet, 

innsatsvilje, tålmodighet, velvilje, ydmykhet [Vis stikkordene frem på skjerm, og forklar kort hva hvert 

av ordene betyr.] 

 

Vi kan også bruke De ti bud til å hjelpe oss å handle rett i livets ulike situasjoner. Disse er:  

 

 

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg. 

2. Du skal ikke misbruke Guds navn. 

3. Du skal holde hviledagen hellig. 

4. Du skal hedre din far og din mor. 

5. Du skal ikke slå i hjel. 

6. Du skal ikke bryte ekteskapet. 

7. Du skal ikke stjele. 

8. Du skal ikke tale usant om din neste. 

9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 

10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos 

din neste. 

 

[Vis disse frem på skjerm og kommenter hver av dem kort, ved å forklare hva de betyr.] 
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ELEVOPPGAVER 
(10 min.) 
 
 
 
 

Elevene skal jobbe med oppgavene på s. 52 og 53 i læreboken. Det skal være 

arbeidsro. Gå rundt og hør om noen av dem trenger noe hjelp. 

 

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elevene forklare med egne ord hvordan samvittigheten hjelper oss 

til å handle rett, samt hvordan samvittigheten reagerer hvis vi handler 

rett vs. synder. 

- La elevene forklare hva som er forskjellen på en alvorlig synd 

(dødssynd) og en mindre alvorlig synd (veniell synd). 

 

 
 
 
 


