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Årsplan St. Sunniva skole  
 

Fag: Kristendom 

Trinn: 2.trinn 

Lærer: Kirsten G. Varkøy 

 

Peri-
ode 

Hovedområde/ 
Kompetanse-mål 

Læremål Tverrfaglige 
temaer/ 
lærestoff 

Arbeidsmåter Vurderingsformer 
 

Hele 
året 
 
 
 
 
 
 
 
Vår-
semes-
ter 

- utforske og 
beskrive kirke- og 
kristenliv lokalt og 
regionalt 
 
 
 
 
 

Eleven  
blir kjent med og 
forteller om Kirkens 
tilblivelse og viktige 
bilder på Kirken i 
Bibelen, Den katolske 
kirke som verdensvid 
kirke og lokalkirken og 
skolen som en del av 
denne, finner spor av 
kristendommens 
historie i lokalmiljøet 
og i distriktet. 

(Anbefalt bakgrunns-
stoff for lærer: Den 
Katolske kirke i 
Norge: fra 
kristningen til i dag) 
Bibelen 
 
Benytte turdag 

Fortelle om pinsen, om Kirken 
i Norge i middelalder og fra 
1843 og nå, 
Besøke St.Joseph, St. Olav 
domkirke og Gamle Aker 
kirke.Gå turer og se etter spor 
av kristendommen (kumlokk 
m/St. Hallvard, kirker, kors på 
gravsteiner)  
Se på gatenavn/adresser i Oslo. 

Lærers observasjoner av 
deltagelse i timene, 
samtaler og vurdering av 
elevarbeid. 
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August-
sept. 
 
 
 
 
Januar-
februar 
 
 
 
 
 
Oktober 
Desem-
ber 
 
Mars 
April 

- utforske og 
presentere sentrale 
fortellinger fra GT 
og NT 
 
 

BIBEL OG 
ÅPENBARING  
Eleven  
blir kjent med og 
forteller om hvordan 
kristen tro, 
Treenigheten og 
frelseshistorien 
kommer til uttrykk i 
sentrale tekster fra GT 
og NT, og i 
evangelienes 
fremstilling av Jesu liv 
og frelsesverk. 

Gjenkjenner motiver 
fra Bibelen i 
forskjellige former for 
billedkunst og 
presenterer arbeider der 
denne kompetansen er 
nyttiggjort. 

Veien Sannheten og 
Livet 1-2 
Barnebibel 
Bibelfortellinger for 
barn av Svein 
Tindberg 

Lese/fortelle om  
Skapelsen 
Adam og Eva  
Kain og Abel 
Noahs ark 
Abraham, Isak og Jakob 
Josef 
Moses 
Jona 
 
Maria, vår mor 
Advent og jul 
Jesus i tempelet 
Jesus og fiskerne 
Den barmhjertige samaritan 
Jesus stiller stormen 
Den lamme mannen 
Bartimeus 
Påsken, himmelfart, pinsen 
 
 
 
 

 

August 
Septem-
ber 
 
 
 
 
 
Mars 
Mai 

- fortelle om Gud 
som skaper, Jesus 
som frelser og Den 
hellige Ånd som 
hjelper 
 

BIBEL OG 
ÅPENBARING  
Eleven  
blir kjent med og kan 
fortelle om hvordan 
kristen tro, 
Treenigheten og 
frelseshistorien 
kommer til uttrykk i 
sentrale tekster fra GT 

Veien Sannheten og 
Livet 1-2 
Barnebibel 
Bibelfortellinger for 
barn av Svein 
Tindberg 
 
 
 
 
 

Høytlesing fra barnebibel og 
/eller Svein Tindbergs 
Bibelfortellinger for barn 
Tegne i kristendomsboken 
Samtaler 
Skaperverket  
Jesu lidelseshistorie og 
oppstandelsen 
Pinse- Den hellige Ånd 
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og NT, og i 
evangelienes 
fremstilling av Jesu liv 
og frelsesverk.   

Gjenkjenner motiver 
fra Bibelen i 
forskjellige former for 
billedkunst og 
presenterer arbeider der 
denne kompetansen er 
nyttiggjort.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se billedkunst i bøker og på 
nett, på Nasjonalmuseet (når 
det åpner 2021) og i kirkene. 
 

Mai 
Juni 

- samtale om 
sentrale fortellinger 
i noen religioner 
som er representert i 
klassen. 

Samtaler om noen 
sentrale fortellinger i 
noen andre religioner 
enn den kristne 
 

Vivo 1-2 
 

Jødedommen, som grunnlag 
for kristendommen, og 
praktisering i vår tid. 
Islam 
o.a. som elever tilhører 

 

Gjen-
nom 
hele 
kirke-
året 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 7-
13 
 
 
Uke 20  

-presentere kristne 
høytider og 
tradisjoner - 
 

LITURGISK LIV   
Eleven 
blir kjent med kristne 
høytider med vekt på 
Den katolske kirkes 
høytider og tradisjoner, 
det liturgiske år og 
fester, og menighetens 
og skolens 
regelmessige bønne- og 
messeliv. 

 
Forteller om estetiske 
uttrykk i noen andre 

Veien Sannheten og 
Livet 1-2 
Barnebibel 
Bibelfortellinger for 
barn av Svein 
Tindberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivo 1-2 

Messefeiring 
Kirkeårets gang: 
Adventstid 
St Nikolas 6. desember 
Lucia 13. Desember 
Jul 
Kyndelsmesse 2. februar 
Askeonsdag 17.2. 
Fastetiden  
Påske 28.3.-5.4. 
Kristi Himmelfartsdag 13.5. 
Pinse 22.-24.5. 
 
 
Samefolkets dag 6.2. 
Se på nettet 
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Uke 5 

religioner og livssyn, 
blant annet samisk. 
 

Tverrfaglig med 
samfunnsfag og 
K&H 

Samtale om samiske 
tradisjoner 

Hele 
året 
 
 
Mars 
 
 
 
Desem-
ber 

-utforske estetiske 
uttrykk i 
kristendommen og 
bruke noen kristne 
sanger og salmer 
 

Utforsker og formidler 
tradisjoner og 
kunstneriske og 
musikalske uttrykk 
knyttet til kirkeåret, 
sakramentenes 
betydning og viktighet. 

 

Malerier med motiv 
fra Jesu liv 
Lov Herren 
Adoremus 
Norske kirkes 
salmebok 
Tverrfaglig med 
musikk og K&H 

Salmer og kristne sanger 
Malerier, ikoner 
Glassmalerier i St. Olav og St. 
Joseph 
Korset som kristent symbol 
Lage kors som “glassmaleri” 
(av papir) 
Se på julekrybbene i kirken 
 

 

Hele 
året 

- bruke enkle 
fagbegreper i 
arbeidet med 
kristendommen 

Eleven 
bruker enkle relevante 
fagbegreper som nyttes 
i arbeidet med å 
utforske og beskrive 
kristendommen, (...)   

Veien, sannheten 
og livet 1-2 

Samtale om liturgi, messen, 
sakramenter, kirkerommets 
innredning og gjenstander 
Besøke kirken og se på alter, 
døpefont, tabernakelet. 
 

 

Desem-
ber  
og ellers 
i året 
når det 
er 
aktuelt 

- bruke enkle 
fagbegreper i 
arbeidet med noen 
religioner og 
livssyn 

Andre religioner og 
livssyn  
Eleven 
bruker enkle relevante 
fagbegreper som nyttes 
i arbeidet med å 
utforske og beskrive 
(…) noen andre 
religioner og livssyn.   

Vivo 1-2 
NRK skole på nett 
 

Lese om og se på filmer fra 
NRK skole om andre religioner 
og livssyn. 
Markere høytider i andre 
religioner som er representert i 
klassen ved å fortelle om 
tradisjoner og hvordan 
feiringen foregår. Foreldre kan 
fortelle om deres minner om 
høytidene da de var barn. 
 

 

Gjen-
nom-
gående 

- beskrive og 
samtale om ulike 
måter å leve 

Filosofi og samtale  Laudato Si’ 
 
 
 

Ta vare på skaperverket- 
samtale om hva vi kan gjøre 
Ansvar for vår neste 
Nestekjærlighet 
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sammen på i familie 
og samfunn ut fra 
kristen tro og etikk 
 
 

Eleven 

blir kjent med Den 
katolske kirkes 
sosiallære og de 
katolske dydenes 
betydning på veien til 
det gode liv. 
 

 
 
 
Veien, sannheten...  
 

Vennskap 
Advents- og Fasteaksjon - 
Caritas 
Familier og feiringer, kap.3 
 
 

Gjen-
nom-
gående 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 

- samtale om hva 
menneskeverd, 
respekt og toleranse 
betyr og hva det 
innebærer for 
hvordan vi lever 
sammen 

Eleven 

uttrykker tanker om 
livet, tap og sorg, godt 
og ondt og gir respons 
på andres tanker, 
samtaler om 
familieskikker i 
hverdag og høytid, 
fører en enkel dialog 
om samvittighet, etiske 
leveregler og verdier, 
samtaler om respekt og 
toleranse og motvirker 
mobbing i praksis. 

 

Kjenner til FNs 
barnekonvensjon for å 
forstå barns rettigheter 
og likeverd og finner 
eksempler i mediene og 
ved bruk av Internett 

Vivo 1-2 
 
 
 
 
 
Tverrfaglig med 
norsk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tverrfaglig med 
samfunnsfag 
NRK skole 

Samtale om hva er menneske-
verd, respekt og toleranse. 
Hvordan viser vi hverandre 
respekt? 
Stopp-regelen 
 
Intervjue familiemedlemmer 
om familieskikker 
 
 
 
 
 
 
 
 
FN-filuren (på nett) 
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Gjen-
nom 
hele året 

-samarbeide med 
andre i filosofisk 
samtale 
 

Samtaler filosofisk om 
viktige og aktuelle 
tema, viser interesse og 
respekt for andres og 
egne meninger. Setter 
seg inn i og samtaler 
om forholdet mellom 
skjønnhet og kunst. 

 

 
 
 
 
 
Tverrfaglig med 
K&H 

Samtaler i samling 
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Hele 
året 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- lytte til og sette 
seg inn i andres 
synspunkter, tanker, 
følelser og 
erfaringer og kunne 
dele egne meninger 
på en respektfull 
måte 

Eleven 

samtaler om filosofi, 
religion og livssyn som 
grunnlag for etisk 
tenkning og drøfter 
noen moralske forbilder 
fra fortid og nåtid.  

 

Kjenner til Den 
katolske kirkes 
sosiallære og Laudato 
Si’, og utfordringer 
knyttet til temaene 
fattig og rik, krig og 
fred, natur og miljø, 
noen verdispørsmål, 
rasisme og hvordan 
antirasistisk arbeid kan 
forebygge rasisme. 
Kjenner til viktige deler 
av FNs 
verdenserklæring om 
menneskerettigheter og 
samtaler om 
betydningen av disse. 

Vivi 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tverrfaglig med 
samfunnsfag og 
naturfag 
 
 
 
 
 
 
 
 

Å leve sammen 
Den gyldne regel 
 
Frans av Assisi  
Pave Frans 
 
 
 
 
 
 
Samtaler om å ta vare på 
skaperverket 
Vårt ansvar for vår neste 
 
FN - å bevare fred i verden 
Menneskerettighetene 
Bekjempe fattigdom 
Tusenårsmålene 
 
 
 
 
 

 

Desem-
ber 
Uke 7 
 

- forberede og 
gjennomføre et 
prosjekt til glede 

Eleven 

bidrar med 
engasjement, positiv 

Adventsaksjonen 
Fasteaksjonen 
 

Samtale om hvordan samle inn 
til aksjonene og hva formålet 
er med innsamlingen. 
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for noen utenfor 
skolen 

velvillighet og 
samarbeid på et 
prosjekt utenfor skolen 
til glede for noen som 
trenger det. 

Gjenno
m hele 
året 

- identifisere og 
reflektere over 
etiske spørsmål ut 
fra kristen etikk 
 

Med utgangspunkt i 
Den katolske kirkes 
lære samtaler elevene 
om utfordringer 
knyttet til aktuelle 
etiske spørsmål og 
menneskets 
forvalteransvar overfor 
alt levende, klima og 
bærekraft, jamfør 
Laudato Si’. 

 

Aktuelle saker i 
nyhetene 

Laudato Si’ aksjonsdag på 
skolen 
Se filmen “Laudato Si” 
Samtaler 
 
 

 

Gjen-
nom-
gående 

- utforske og 
samtale om etiske 
sider ved 
menneskers 
levesett og 
ressursbruk med 
basis i kristent 
forvalteransvar 
 

Med utgangspunkt i 
Den katolske kirkes 
lære samtaler elevene 
om utfordringer 
knyttet til aktuelle 
etiske spørsmål og 
menneskets 
forvalteransvar overfor 
alt levende, klima og 
bærekraft, jamfør 
Laudato Si’. 

Tverrfaglig 
samarbeid med 
naturfag og 
samfunnsfag 

Samtaler 
Kildesortering 
Laudato Si’-dag 
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