
Årsplan i KRLE for 5. kl. 2018-2019 

UKE TEMA Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene 

Kompetansemål: Læringsmål: 
 

 

34-40 

 
 
 
FILOSOFI OG 
ETIKK 
 
 
 
 

 
● Forklare hva filosofi og etikk er  

 
● Fortelle om Platon og 

Aristoteles og diskutere noen 
av deres ideer 

 
● Samtale om aktuelle 

filosofiske og etiske spørsmål 
og diskutere utfordringer 
knyttet til temaene fattig og 
rik, krig og fred, natur og miljø, 
IKT og samfunn 

 
●  Forklare viktige deler av FNs 

verdenserklæring om 
menneskerettigheter og 
samtale om betydningen av 
dem 

 
● Lære mer om hva filosofi og etikk 

er 
 

● Kjenne til filosofien til Platon og 
Aristoteles 
 

● Vite hva en dialog er og hvordan en 
kan få til god dialog 

 
 

● Kunne samtale og reflektere rundt 
etiske regler, etiske spørsmål og 
menneskerettigheter 
 

● Utvikle og få større forståelse for 
begrepene «verdighet/dignity» og 
«dyder» og «laster» 
 

● Samtale om IKT og etikk og 
reflektere over etiske regler og 
spørsmål i forhold til internett og 
mobiltelefon 

 
 

Samtaler, diskusjoner og 

refleksjoner 

Tekster, bilder og oppgaver fra 

læreverkene: «Inn i livet 5»(s. 7 – 

23) og «Du og jeg» (s. 30 – 53 og 

126 – 141) Bruke ulike 

læringsstrategier som f. eks. 

nøkkelord, sammendrag, 

tankekart og to-kolonneskjema 

Digitale kilder og ressurser: 

http://skole.salaby.no/5-7/krle/fil

osofi-livssyn-og-etikk 

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgav

etre/seksjon.html?tid=1008295 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default

.ashx?folder=8701 

http://innilivet.samlaget.no/trinn5/heim.

aspx 

https://viiverden5-7.cappelendamm.no/

enkel/seksjon.html?tid=1522142 

http://skole.salaby.no/5-7/krle/filosofi-livssyn-og-etikk
http://skole.salaby.no/5-7/krle/filosofi-livssyn-og-etikk
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/heim.aspx
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/heim.aspx
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522142


Uke 41: Høstferie 

42 - 43 FN og 
internasjonalt 
samarbeid 
 

 

● Diskutere formålet med FN og 

annet internasjonalt 

samarbeid, også 

urbefolkningssamarbeid, og gi 

eksempler på Norges rolle i 

samarbeid 

● Vite hva FN-dagen er 
● Kunne gi eksempler på hva FN 

jobber med og kunne gi 
begrunnelse for minst ett av 
eksemplene 

Se filmen: Hva er FN? 

(http://www.lokus.no/open/Solar

is/FN-dagen/Solaris-5-7-FN-dagen 

) 

Diskusjons-/refleksjonsrunde 

Gruppearbeid med ekspertarbeid 

innen følgende emner: Barn i krig 

og konflikt, Barn på flukt, Barnas 

menneskerettigheter, Barn som 

lever i fattigdom og Barnas 

fremtid på jorda 

44-51 

 

 

 
 
KRISTENDOM: 
Bibelen 
Fortellinger fra 
Det gamle 
testamentet  
 
 
 
 

 

● Forklare Bibelens oppbygning, 

finne fram i bibelske tekster 

og reflektere over forholdet 

mellom Bibelen og språk og 

kultur 

● Gjøre rede for sentrale 

fortellinger fra Det gamle 

testamentet, fra 

fedrehistorien til profetene 

● Presentere ulike uttrykk for 

kunst og musikk knyttet til 

kristendommen 

 

 
● Bli kjent med hvordan Bibelen er 

satt sammen og hvordan vi finner 
frem i den 
 

● Bli kjent med israelsfolket historie 
fra Det gamle testamentet, bl. a, 
Josva og kongene Saul, David og 
Salomo 
 

● Lære om forskjellige kirkebygg, bl. 
a. basilikaer, gotiske katedraler og 
stavkirker 
 

● Repetere og lære nye fortellinger 
og sanger fra julehøytiden 

Samtaler, diskusjoner og 

refleksjoner 

Tekster, bilder og oppgaver fra 

læreverkene: «Inn i livet 5» (s. 90 

– 103) og «Du og jeg» (S. 54 – 85) 

Bruke ulike læringsstrategier som 

f. eks. nøkkelord, sammendrag, 

tankekart og to-kolonneskjema 

Digitale kilder og ressurser: 

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgav

etre/seksjon.html?tid=1008295 

http://www.lokus.no/open/Solaris/FN-dagen/Solaris-5-7-FN-dagen
http://www.lokus.no/open/Solaris/FN-dagen/Solaris-5-7-FN-dagen
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295


 
 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default

.ashx?folder=8701 

http://innilivet.samlaget.no/trinn5/heim.

aspx 

https://viiverden5-7.cappelendamm.no/

enkel/seksjon.html?tid=1522142 

 Juleferie 

UKE TEMA Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 

1-2 LIVSSYNS- 
HUMANISME 
 

 
 

● Samtale om hva et livssyn 
kan innebære 

● Forklare hva et humanistisk 
livssyn er og samtale om 
humanistisk livstolkning og 
etikk med vekt på 
virkelighetsforståelse, 
menneskesyn, aktuelle 
etiske utfordringer og 
utvalgte tekster fra 
humanistisk tradisjon 

● Samtale om bakgrunn og 
særpreg for Human-Etisk 
Forbund i Norge og 
livssynshumanismen i 
verden 

 

 

 
● Lære om hva livsynsspørsmål er 
● Lære om hva et livssyn er 
● Lære om internasjonal humanisme 

og IHEU 
● Lære om Human-Etisk Forbund i 

Norge 

Samtaler, diskusjoner og 

refleksjoner 

Tekster, bilder og oppgaver fra 

læreverket: «Du og jeg» (S. 116 – 

125) 

Digitale kilder og ressurser: 

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgav

etre/seksjon.html?tid=1008295 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default

.ashx?folder=8701 

https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel

/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142 

http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.

aspx 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/heim.aspx
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/heim.aspx
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522142
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx


3- 4 HINDUISMEN 
 

 

● Samtale om sentrale 
fortellinger i hinduismen 

● Samtale om hinduisme, 
hinduistisk livstolkning og 
etikk med vekt på noen 
guder og gudinner, synet på 
tilværelsen og det 
guddommelige, 
menneskesyn, aktuelle 
etiske utfordringer og 
utvalgte tekster 

● Beskrive tempelet og 
reflektere over dets 
betydning og bruk og nytte 
digitale verktøy til å søke 
informasjon og lage 
presentasjoner 

 
 

● Lære om noen fortellinger fra 
hinduismen om 

○ Krishna 
○ Shiva 
○ Parvati 

 
● Lære om hindutempelet 

 
 

Samtaler, diskusjoner og 

refleksjoner 

Tekster, bilder og oppgaver fra 

læreverket: «Du og jeg» (S.86 – 

95) og “Inn i livet” (s. 117-119) 

Digitale kilder og ressurser: 

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgav

etre/seksjon.html?tid=1008295 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default

.ashx?folder=8701 

https://viiverden5-7.cappelendamm.no/

enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_ti

d=1522142 

http://innilivet.samlaget.no/trinn

5/religionar.aspx 

5 - 6 BUDDHISMEN 
 

 

● Samtale om sentrale 
buddhistiske fortellinger 

● Samtale om buddhisme, 
buddhistisk livstolkning og 
etikk med vekt på Buddha, 
synet på tilværelsen, 
menneskesyn, læren, 
ordenssamfunnet, aktuelle 
etiske utfordringer og 
utvalgte tekster 

● Beskrive tempelet og 
klosteret og reflektere over 

 
● Lære om fortellinger om Buddha 

 
● Lære om buddhisttempel og stupa 

 
● Lære om templer i Norge 

Samtaler, diskusjoner og 

refleksjoner 

Tekster, bilder og oppgaver fra 

læreverket: «Du og jeg» (S. 18 – 

29) og “Inn i livet” (s. 115-116) 

Digitale kilder og ressurser: 

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgav

etre/seksjon.html?tid=1008295 

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295


deres betydning og bruk og 
nytte digitale verktøy til å 
søke informasjon og lage 
presentasjoner 

 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default

.ashx?folder=8701 

https://viiverden5-7.cappelendamm.no/

enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_ti

d=1522142 

http://innilivet.samlaget.no/trinn

5/religionar.aspx 

UKE 9: Vinterferie 

UKE TEMA Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 

7 - 13 

 

 

KRISTENDOM: 
Fortellinger fra 
Det nye 
testamentet 
 

 
 

● Gjøre rede for sentrale 
fortellinger fra Det nye 
testamente fra Jesus til 
Paulus 

● Samtale om kristendom, 
kristen livstolkning og etikk 
med vekt på gudsbilde, 
menneskesyn, aktuelle 
etiske utfordringer og 
utvalgte kristne tekster 

 

 
● Lære om lignelser om  

○ sauen som ble funnet igjen 
○ såmannen 
○ lignelsen om vinbøndene 

og arvingen 

 

Samtaler, diskusjoner og 

refleksjoner 

Tekster, bilder og oppgaver fra 

læreverket: «Du og jeg» (S. 

142-169) og “Inn i livet” (s. 

91-109) 

Digitale kilder og ressurser: 

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgav

etre/seksjon.html?tid=1008295 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default

.ashx?folder=8701 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701


https://viiverden5-7.cappelendamm.no/

enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_ti

d=1522142 

http://innilivet.samlaget.no/trinn

5/religionar.aspx 

14-15 

 

 

 

 

JØDEDOMMEN 
 

 

● Forklare hva Tanak, Tora 
og Talmud er og samtale 
om sentrale jødiske 
fortellinger 

● Samtale om jødedom, 
jødisk livstolkning og etikk 
med vekt på gudsbilde, 
menneskesyn, 
trosbekjennelsen, aktuelle 
etiske utfordringer og 
utvalgte tekster 

● Beskrive tempelet og 
synagogen og reflektere 
over deres betydning og 
bruk og nytte digitale 
verktøy til å søke 
informasjon og lage 
presentasjoner 

 

 

● Lære om fortellinger fra 

jødedommen: om Rut, Juda 

Makkabeeren og rabbi Hillel 

 

● Lære om tempelet i Jerusalem 

 

● Lære om synagoger rundt om i 

verden og i Norge 

Samtaler, diskusjoner og 

refleksjoner 

Tekster, bilder og oppgaver fra 

læreverket: «Du og jeg» (S. 96 – 

107) og “Inn i livet” (s. 120-124) 

Digitale kilder og ressurser: 

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgav

etre/seksjon.html?tid=1008295 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default

.ashx?folder=8701 

https://viiverden5-7.cappelendamm.no/

enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_ti

d=1522142 

http://innilivet.samlaget.no/trinn

5/religionar.aspx 

UKE 16: Påskeferie 

17-19 ISLAM 
 

● Forklare hva Koranen og 
hadith er og samtale om 
sentrale islamske 
fortellinger 

 

● Lære om fortellinger fra islam: 

Ibrahim og Ismail som bygde 

Kabaen, Muhammad i Mekka, 

Samtaler, diskusjoner og 

refleksjoner 

https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx


 

● Samtale om islam, islamsk 
livstolkning og etikk med 
vekt på gudsbilde, 
menneskesyn, trosartiklene, 
de fem søyler, aktuelle 
etiske utfordringer og 
utvalgte tekster 

● Beskrive moskeen og 
reflektere over dens 
betydning og bruk og nytte 
digitale verktøy til å søke 
informasjon og lage 
presentasjoner 

 
 

Muhammads himmelreise og 

muslimenes flukt fra Mekka til 

Medina 

● Lære om moskeer og Kabaen 

 

Tekster, bilder og oppgaver fra 

læreverket: «Du og jeg» (S. 6 – 

17) og “Inn i livet” (s. 110-114) 

Digitale kilder og ressurser: 

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgav

etre/seksjon.html?tid=1008295 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default

.ashx?folder=8701 

https://viiverden5-7.cappelendamm.no/

enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_ti

d=1522142 

http://innilivet.samlaget.no/trinn

5/religionar.aspx 

20-21  
KRISTENDOM: 
Kirker og 
gudshus 
 

 

● Gjøre rede for kirkesamfunn 
som er representert i 
lokalmiljøet og distriktet 

● Beskrive kirkebygget og 
andre kristne gudshus og 
reflektere over deres 
betydning og bruk, og nytte 
digitale verktøy til å søke 
informasjon og lage 
presentasjon 

 

 
● Lære om forskjellige kirkebygg 

 
● Lære om hva en kirke blir brukt til 

Samtaler, diskusjoner og 

refleksjoner 

Tekster, bilder og oppgaver fra 

læreverket: «Du og jeg»  (s. 108 - 

115) 

 

22-25 REPETISJON: 
Gruppearbeid 
med presen- 
tasjoner 

● Forklare kristen tidsregning og 
kirkeårets gang, beskrive kristne 
høytider og sentrale ritualer 

● Presentere ulike uttrykk fra kunst og 
musikk knyttet til kristendommen 

- Bli kjent med tidsregning, høytider 
og ritualer i de ulike religionene og 
livssyn 

Gruppearbeid der hver gruppe 

trekker en religion eller livssyn, 

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522153&sec_tid=1522142
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/religionar.aspx


● Forklare jødisk kalender og tidsregning 
og beskrive jødiske høytider og 
sentrale ritualer 

● Presentere ulike uttrykk fra kunst og 
musikk knyttet til jødedommen 

● Forklare utgangspunktet for islamsk 
tidsregning og beskrive islamske 
høytider og sentrale ritualer 

● Presentere ulike uttrykk fra kunst og 
musikk knyttet til islam 

● Forklare hinduistisk høytidskalender 
og beskrive hinduistiske høytider og 
sentrale ritualer 

● Presentere ulike uttrykk fra kunst og 
musikk knyttet til hinduismen 

● Forklare en buddhistisk 
høytidskalender og beskrive 
buddhistiske høytider og sentrale 
ritualer 

● Presentere ulike uttrykk fra kunst og 
musikk knyttet til buddhismen 

● Beskrive markeringer og sentrale 
seremonier innenfor 
livssynshumanismen i Norge 

● Presentere ulike kunst- og 
musikkuttrykk som gjenspeiler 
humanisme 

 

- Presentere uttrykk fra kunst og 
musikk knyttet til de ulike 
religioner og livssyn 

- Bidra i gruppearbeid med å 
gjennomgå stoff til presentasjon, 
lage presentasjonen og fremføre 
den. 

- Vurdere medelevers 
presentasjoner og lære mer om 
tema gjennom deres 
presentasjoner 

setter seg inn i mål, stoff og lager 

en presentasjon sammen. 

Fremføringer og evalueringer av 

hverandres presentasjoner ut fra 

gitte vurderingskriterier. 

Digitale kilder og ressurser:  

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgav

etre/seksjon.html?tid=1008295 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default

.ashx?folder=8701 

http://innilivet.samlaget.no/trinn5/heim.

aspx 

https://viiverden5-7.cappelendamm.no/

enkel/seksjon.html?tid=1522142 

 

  

http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1008295
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/heim.aspx
http://innilivet.samlaget.no/trinn5/heim.aspx
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522142
https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522142

