
Et undervisningsopplegg fra KonfirmantOnline.no 
 

Kort disposisjon til hovedopplegg, Menneskeverd 

HOVEDMÅL: Konfirmantene skal bli kjent med noen typiske menneskesyn i vår samtid og forstå 

hvilke livssyn disse er en del av. Videre skal de lære om Bibelens syn på mennesket. 

Introduksjon 

- Powerpoint med Collage. Hva gir mennesket verdi? Media gir inntrykk av at du får verdi blant 

annet gjennom å være pen, smart eller rik. Vi kan nok føle av og til at det å være populær 

eller god i sport for eksempel, gir oss verdi. Men hva er det egentlig som gjør at du er 

verdifull? Det finnes ulike meninger om menneskeverd. 

 

Hoveddel, viktige punkter å formidle 

- Det finnes ulike måter å definere og begrunne et menneskes verdi på. Aktiviteten med ulike 

farger og lapper, synliggjør dette. 

 

- Vis filmklipp: Jernkvinnen (The Iron Lady) Klippet handler om hvor vi finner mening med livet, 

og til syvende og sist hva som gir oss verdi. Bibelen sier at vår verdi ligger ikke hva vi kan 

prestere, men at vi er skapt av Gud og elsket av Ham. 

 

- Bruk fortellingene om Sakkeus (Luk 19,1-10) og om kvinnen ved brønnen (Joh. 4, 1-26) til å 

snakke om at Jesus ser under overflaten og bak fasaden. Han møter oss alltid som de vi er, 

der vi er i livet. 

 

- Bruk neste filmklipp, De fem legendene (Rise of the Guardians) til å understreke poenget i 

bibelfortellingene. Gud ser oss slik vi virkelig er. Det å bli lagt merke til er med på å bekrefte 

hvem vi er og vår verdi. Vi bygger ofte mye av vår selvforståelse på hvordan andre ser oss. 

Spørsmålet blir da; for hva og av hvem trenger vi å bli sett? 

Avslutning, med oppsummering 

- Vis Collage med bilde fra populærkulturen igjen. Gjenta at Bibelen forteller oss sannheten 

om hvem vi er, i motsetning til mange stemmer rundt oss. Gud ser oss og kjenner oss slik vi 

virkelig er. 

- Vis deretter Powerpoint med bibelvers. Spill gjerne en fin sang til. 

- Vår sanne verdi er ikke begrunnet i en subjektiv følelse, i popularitet eller dyktighet. Vår verdi 

er konstant, fordi Guds kjærlighet til oss ikke forandrer seg.  

- Meningen med livet er ikke å nå et ideal vi har sett for oss. Meningen er å leve sammen med 

og til ære for Gud. Han er den som har skapt oss og holder oppe universet. Han elsker hver 

av oss så høyt at han gav sin sønn for å ordne opp i konsekvensene av vår onde natur. Det 

viser oss vår verdi. 

- Guds kjærlighet kan gjøre oss fri fra følelser som har med mindreverdighet og 

utilstrekkelighet å gjøre, og fra usunne tanker om å være mye bedre, smartere og indirekte 

mer verdifulle enn andre.  

- I Bibelen finner vi sannheten om hvem vi er og hvem vi er skapt til å være. Guds utsagn om 

oss står fast og det er befriende. 


