
Et undervisningsopplegg fra KonfirmantOnline.no 
 

Kort disposisjon til hovedopplegg, Dåpen 

HOVEDMÅL: Konfirmantene skal lære om hva som skjer i dåpen og hvorfor dåpen er viktig. 

 

Introduksjon 

- Vis Filmklipp: The Simpsons (sesong 7 – disk 1) Episoden ”Lisa the Vegetarian” 

- Poeng: Dåp handler om fellesskap – med Gud og med andre kristne 

 

Hoveddel, viktige punkter å formidle 

- Bruk illustrasjonene og aktivitetene i opplegget som poster i en ”dåpsvandring” i 

kirkerommet. Det anbefales å ha en medhjelper på hver post som kan lede samtalen. 

Illustrasjonene kan også brukes som elementer i undervisningen. Du trenger selvfølgelig ikke 

bruke alle – se hva du har tid til. 

 

- Symboler og illustrasjoner: 

1. Bibelen. Vis Powerpoint-bilde mens du forklarer at Gud ønsker å gjenopprette forholdet 

Han hadde til menneskene da Han skapte dem.  

2. Døpefont og due. Skriv ordet ”synd” på et glass. Husk tusj som ikke er vannfast! Glasset 

dyppes i døpefonten, og tusjfargen vaskes bort. La eventuelt konfirmantene selv skrive 

på glasset for så å dyppe det i døpefonten. Poeng: Dåpen er en synlig handling og en 

usynlig gave ved Den hellige ånd. 

3. Kors (smykke, større kors fra kirken etc.). Poeng: Det tomme korset er et gammelt 

kristent symbol som skal minne oss om at Jesus døde og sto opp igjen, og at han er med 

oss alle dager inntil verdens ende. 

4. Konfirmantkappe. I kappen (og i dåpskjolen) er vi kledd i hvitt og er helt dekket. Poeng: 

Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 

5. Dåpslys. Tenn et lys i lysgloben. Poeng: Jesus er verdens lys. 

6. Sangtekst. Del ut sangtekst, spill sang med Linkin Park: «What I’ve Done». Poeng: I dåpen 

blir vi født på ny ved at vi vaskes rene og får Guds tilgivelse. 

 

Avslutning, med oppsummering 

- Vi illustrerte med filmklipp at dåpen handler om fellesskap; både med Gud og med andre 

kristne verden over 

- Bibelen: Pakt/avtale.  

- Døpefonten og duen: I dåpen blir vi vasket rene og vi får starte med blanke ark. Og vi får Den 

Hellige Ånd som en hjelper på veien. 

- Korstegnet: Vi tilhører Jesus. Det nye livet begynner her. 

- Kappen: Symboliserer fest og glede, og renhet. Vi er kledd i Kristus. 

- Dåpslys: Jesus er verdens lys. Han skal vise vei for oss.  

- Sangtekst fra Linkin Park. I dåpen blir vi født på ny ved at vi vaskes rene og får Guds tilgivelse. 

 

 


