
 

 

 

 

Fag: Kristendom __________  Skoleåret: 2017-18 ________________________________  

Klassetrinn: 5. ____________  Lærer: Aleksander Wahlø _______________________  

 

Lokale prinsipper:  

 

Vurdering:  

 

 

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende 

ferdigheter 

Metoder Vurdering 

August  Aktuelle 

etiske 

spørsmål 

 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 

 samtale om etikk i 

forbindelse med 

ulike 

familieformer, 

forholdet mellom 

kjønnene, ulik 

kjønnsidentitet og 

forholdet mellom 

generasjonene 

Barn og foreldre 

 

Forhold mellom 

generasjoner 

 

Natur og miljø 

 

Fattig og rik 

 

Antisemittisme  

Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

knyttet til tema. 

Regning ved å lese 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra Bibel og 

lærebøker. 

 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Book Creator 

Keynote 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.6 

 

Gode samtaler 

 

Diskusjoner  

 

Sanger  

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 

 

Kameratvurdering  

 

Egenvurdering  



 
2 av 10 

 samtale om 

etniske, religiøse 

og livssynsmessige 

minoriteter i Norge 

og reflektere over 

utfordringer 

knyttet til det 

flerkulturelle 

samfunnet 

 

August  Platon og 

Aristoteles 

 fortelle om Platon 

og Aristoteles og 

diskutere noen av 

deres ideer 

 

 Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

knyttet til tema. 

Regning ved å lese 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra Bibel og 

lærebøker. 

 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Book Creator 

Keynote 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.6 

 

Sanger  

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 

 

Kameratvurdering  

 

Egenvurdering 

September   Kristen etikk  forklare hva 

filosofi og etikk er 

 drøfte noen 

verdispørsmål som 

samiske urfolk er 

 samtale om 

De ti bud 

Utfordringer i dag 

Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

knyttet til tema. 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Book Creator 

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 
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innholdet i de ti 

bud, Fadervår, den 

apostoliske 

trosbekjennelse og 

noen sang- og 

salmetekster er 

opptatt av i vår tid 

 

Regning ved å lese 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra Bibel og 

lærebøker. 

 

Keynote 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.6 

 

Sanger  

November  Fedrehistorien 

 
 gjøre rede for 

sentrale 

fortellinger fra Det 

gamle testamente 

fra fedrehistorien 

til profetene 

 forklare Bibelens 

oppbygning, finne 

fram i bibelske 

tekster og 

reflektere over 

forholdet mellom 

Bibelen og språk 

og kultur 

David og Salomo 

 

Abrahams kall og 

utvelgelse 

 

Abraham og Lot 

 

Hagar og Ismael 

 

Abraham på 

prøve/ofring av 

Isak 

 

Isaks velsignelse 

 

Jakobs velsignelse 

 

Moses og 

offertjenseten 

 

Moseloven – 

opplæring av 

barna 

Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

knyttet til tema. 

Regning ved å lese 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra Bibel og 

lærebøker. 

 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Book Creator 

Keynote 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.84 

 

Besøk fra 

menigheten, eget 

opplegg. 

 

Sanger  

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 

 

Kameratvurdering  

 

Egenvurdering 



 
4 av 10 

 

Trosbekjennelsen 

 

Josva og 

erobringen av 

landet 

 

Dommertiden, 

salmefortelling 

 

Eli og  

Samuel 

 

Saul blir konge 

 

David og  

Saul 

 

Davids storrike 

 

Løftene til 

David/Salomo 

 

Tempelet 

 

Riket deles 

 

Desember  Kirkesamfunn 

i lokalmiljøet 
 gjøre rede for 

kirkesamfunn som 

er representert i 

lokalmiljøet og 

Falnes kirke Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 
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distriktet knyttet til tema. 

Regning ved å lese 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra Bibel og 

lærebøker. 

 

Book Creator 

Keynote 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.82 

 

Sanger  

Kameratvurdering  

 

Egenvurdering 

Januar  Jesus, hvem 

han var 
 gjøre rede for 

sentrale 

fortellinger fra Det 

nye testamente fra 

Jesus til Paulus 

 forklare Bibelens 

oppbygning, finne 

fram i bibelske 

tekster og 

reflektere over 

forholdet mellom 

Bibelen og språk 

og kultur 

Jesus i 

Nasaretsynagogen 

 

Peters bekjennelse 

 

Jesus og den 

blinde mannen 

Joh.9 

 

Jesus i samtale 

med Marta, Joh.11 

 

Jesus og 

Emmausvandrerne 

 

 

Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

knyttet til tema. 

Regning ved å lese 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra Bibel og 

lærebøker. 

 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Book Creator 

Keynote 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.98 

 

Besøk fra 

menigheten, eget 

opplegg. 

 

Sanger  

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 

 

Kameratvurdering  

 

Egenvurdering 

Februar  Paulus  gjøre rede for 

sentrale 

fortellinger fra Det 

nye testamente fra 

Jesus til Paulus 

Bakgrunn og 

omvendelse 

 

Paulus på 

misjonsreiser 

 

Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

knyttet til tema. 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Book Creator 

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 
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Episoden i Lystra 

og gresk gudstro 

 

Møtet på 

Areopagos og 

gresk filosofi 

 

Regning ved å lese 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra Bibel og 

lærebøker. 

 

Keynote 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.98 

 

Sanger  

Kameratvurdering  

 

Egenvurdering 

 

Mars  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 

 forklare jødisk 

kalender og 

tidsregning og 

beskrive jødiske 

høytider og 

sentrale ritualer 

Hva tror en jøde 

på? 

 

Regler jødene har 

på kjøkkenet. 

 

Sabbaten og andre 

jødiske høytider. 

 

Jødiske ritualer. 

 

 

Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

knyttet til tema. 

Regning ved å lese 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra 

lærebøker. 

 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Book Creator 

Keynote 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.48 

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 

 

Kameratvurdering  

 

Egenvurdering 
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April  Islam  

 

 forklare hva 

Koranen og hadith 

er og samtale om 

sentrale islamske 

fortellinger 

 samtale om islam, 

islamsk 

livstolkning og 

etikk med vekt på 

gudsbilde, 

menneskesyn, 

trosartiklene, de 

fem søyler, 

aktuelle etiske 

utfordringer og 

utvalgte tekster 

 forklare 

utgangspunktet for 

islamsk 

tidsregning og 

beskrive islamske 

høytider og 

sentrale ritualer 

De fem søylene. 

 

Lille-id og store-

id. 

 

Islams syn på Gud 

og mennesket. 

 

Muslimers 

hverdag. 

Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

knyttet til tema. 

Regning ved å lese 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra 

lærebøker. 

 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Book Creator 

Keynote 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.166 

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 

 

Kameratvurdering  

 

Egenvurdering 

Mai  Buddhismen  

 

 samtale om 

sentrale 

buddhistiske 

fortellinger 

 samtale om 

buddhisme, 

buddhistisk 

Buddhas lære. 

 

Hva gjenfødsel og 

nirvana er. 

 

Hvordan en 

buddhist ærer 

Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

knyttet til tema. 

Regning ved å lese 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Book Creator 

Keynote 

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 
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livstolkning og 

etikk med vekt på 

Buddha, synet på 

tilværelsen, 

menneskesyn, 

læren, 

ordenssamfunnet, 

aktuelle etiske 

utfordringer og 

utvalgte tekster 

 forklare en 

buddhistisk 

høytidskalender og 

beskrive 

buddhistiske 

høytider og 

sentrale ritualer 

 

Buddha. 

 

Livet som 

buddhist. 

 

Livet som munk 

eller nonne. 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra 

lærebøker. 

 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.268 

 

Kameratvurdering  

 

Egenvurdering 

Mai  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, 

Hva en hindu tror 

på. 

 

Høytidskalender 

og fester. 

 

Hverdagen til en 

hindu. 

Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

knyttet til tema. 

Regning ved å lese 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Book Creator 

Keynote 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.234 

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 

 

Kameratvurdering  

 

Egenvurdering 
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menneskesyn, 

aktuelle etiske 

utfordringer og 

utvalgte tekster 

 forklare 

hinduistisk 

høytidskalender og 

beskrive 

hinduistiske 

høytider og 

sentrale ritualer 

 

lærebøker. 

 

Juni  Humanismen   samtale om hva et 

livssyn kan 

innebære 

 forklare hva et 

humanistisk 

livssyn er og 

samtale om 

humanistisk 

livstolkning og 

etikk med vekt på 

virkelighetsforståel

se, menneskesyn, 

aktuelle etiske 

utfordringer og 

utvalgte tekster fra 

humanistisk 

tradisjon 

 samtale om 

bakgrunn og 

Hva vil det si å ha 

et livssyn? 

 

Hva er en ateist og 

en agnostiker? 

 

Hva som er viktig 

for en 

livssynshumanist. 

 

Human-Etisk 

forbund. 

 

Humanistiske 

seremonier. 

Muntlig deltakelse 

ve samtale og 

diskusjon. 

Skriftlig i form av 

svar på oppgaver 

knyttet til tema. 

Regning ved å lese 

og lage tabeller. 

Digitalt ved bruk av 

apper til 

presentasjoner. 

Lese tekster knyttet 

til tema fra 

lærebøker. 

 

Den gode økta med 

mål og kriterier. 

 

Apper: 

Explain 

Book Creator 

Keynote 

iThoughts  

 

Vivo 5-7 s.200 

Muntlig 

deltakelse i 

timene. 

 

Presentasjoner. 

 

Kameratvurdering  

 

Egenvurdering 
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særpreg for 

Human-Etisk 

Forbund i Norge 

og 

livssynshumanism

en i verden 

 beskrive 

markeringer og 

sentrale seremonier 

innenfor 

livssynshumanism

en i Norge 

 


