Årsplan St. Sunniva skole
Fag: KRLE
Trinn: 7. trinn
Lærere: Harald Emil Verpe, Cordula K. Norheim

Periode
Januar Februar

August

Hovedområde/
Kompetansemål
Kunnskap om kristen tro og praksis
3.- fortelle om sentrale rituelle
praksiser og etiske normer fra noen
religioner og livssyn

Kunnskap om kristen tro og praksis
4. - gjøre rede for Bibelens
oppbygning
- utforske sentrale fortellinger fra GT
og fortellinger om Jesu liv og se dem i
sammenheng
- utforske tekster og materielle uttrykk
som kilder til kunnskap om
kristendommen
- utforske og sammenligne tekster og
materielle uttrykk som kilder til

Læremål
Forteller om sentrale
høytider, rituelle
praksiser, estetiske
uttrykk og etiske normer i
noen andre religioner og
livssyn, og ser likheter og
forskjeller.

Åpenbaring Gjør rede for Bibelens
oppbygning og sentrale
fortellinger fra GT, NT og
de deuterokanoniske
bøkene.
Blir kjent med noen
sentrale fortellinger om
Jesu liv og frelsesverk og
noen fra apostlenes

Tverrfaglige temaer/
lærestoff
Lærebok: Vivo
Hinduismen
Buddhismen

Arbeidsmåter

Vurderingsformer

Samtale
Prosjektarbeid

Vurdering av fremføring

Lærebøker:
Bibelen
Apokryfene
Vivo
Miniserie:
På sporet av Paulus –
Jesu liknelser Guds rike
Peter og Paulus
Paulus’ reiser
Peters etterfølgere

Lese
samtale
Jobbe individuelt og i
gruppe
Besøke kirken/kapellet

Skriftlig prøve

Salmeboken

kunnskap om ulike religioner og
livssyn

Mars

Kunnskap om kristen tro og praksis
5.- utforske og samtale om ulike
kristne trossamfunn
- samtale om mangfold innenfor noen
religionssamfunn

gjerninger om hendelser
og personer i
urmenigheten.
Utforsker ulike bibelske
motiver i kunsten
gjennom Den katolske
Kirkes historie, musikkog kristen salmeskatt.
Utforsker og samtaler om
ulike kristne trossamfunn,
og ulike retninger og
mangfold innen noen
religionssamfunn.

tverrfaglig med musikk:
Christmas Carroling

Lærebok: Vivo
Elevenes religiøse
bakgrunn

Samtale
Presentasjon
Besøk av ulike kirker og
menigheter representert i
nærmiljøet

Observasjon

Bibel, Internett, lokalt
laget stoff, Vivo, YouCat

Lese
Samtale
Finne informasjon på nett

Skriftlig vurdering

Utforsker og samtaler om
ulike kristne trossamfunn,
med fokus på retninger
som er representert i
lokalmiljø eller elevenes
bakgrunn. Reflekterer
over mangfoldet innenfor
noen religionssamfunn.
Hele året

Utforsking av religioner og livssyn
med ulike metoder
6.- bruke fagbegreper i arbeidet med
kristendommen
- bruke fagbegreper i arbeidet med
religioner og livssyn

Henter informasjon fra
ulike kilder i tilegnelse av
viktige fagbegreper i
arbeidet med
kristendommen og Den
katolske kirke, samt
anvender fagbegrep i
arbeidet med noen
religioner og livssynsyn.,

November

Utforsking av religioner og livssyn
med ulike metoder
7. - gjøre rede for kristent syn på barn,
familie og samliv
- samtale om syn på barn, familie og
samliv i noen religioner og livssyn

Gjør rede for og samtaler
om kristen etikk med vekt
på Den katolske kirkes
lære om barn, familie og
samliv. Samtaler om
synet på dette innen noen
religioner og livssyn.

Vivo
VSL
Lokalt laget stoff

Klassesamtaler

Observasjon

November

Utforsking av eksistensielle spørsmål
og svar
8- bruke filosofiske tenkemåter i
samtale og undring

Aristoteles og Platon,
Vivo s. 36-47

Lese og skrive
Filosofisk samtale

Observasjon

November

Kunne ta andres perspektiv
12.- reflektere over eksistensielle
spørsmål knyttet til menneskets
levesett og levekår og klodens
framtid, med basis i kristen tro og
etikk

Utforsker filosofiske
problemstillinger og ideer
hos noen antikke
filosofer;
det gode, det vakre og det
skjønne, forholdet
mellom skjønnhet og
kunst og «kjærlighet til
visdommen» som
utgangspunkt for samtale
og undring, lytter
oppmerksomt og viser
respekt for andres
meninger.
Reflekterer over Den
katolske kirkes sosiallære,
aktuelle filosofiske, etiske
spørsmål og utfordringer
knyttet til temaene fattig
og rik, krig og fred, natur
og miljø, rasisme,
likestilling og
menneskeverd.
Beskriver og presenterer
sentrale elementer i Den
katolske kirkes tro og
lære,

Lærebøker:
VSL
VIVO
Kompendium:
Den katolske kirkes
sosiallære

Film “On a tight rope” og
arbeid med oppgaver.

Skriftlig tilbakemelding

August oktober

Beskrive hovedpunkter i kristen tro

Presentasjon av veldedig
organisasjon

Filosofisk samtale og
menneskerettigheter
Lærebøker:
VSL kap. 6
Guds rike / rettferdighet

Skriftlig tilbakemelding

Mai - juni

Beskrive hovedpunkter i kristen tro

Desember

Beskrive hovedpunkter i kristen tro

Sakramentene,
trosbekjennelsen og
bønnens betydning i de
troendes liv og
Kirkens Tradisjon.

Mars - april

Beskrive hovedpunkter i kristen tro

Treenighet

Påske og pinse

Desember

Kunne ta andres perspektiv
11.- utforske og beskrive egne og
andres perspektiver i etiske dilemmaer
knyttet til hverdags- og
samfunnsutfordringer
- samtale om tro og livssyn som noe
grunnleggende hos alle mennesker

Utforsker og beskriver
etiske dilemmaer i
forbindelse med ulike
familieformer, forholdet
mellom kjønnene og
generasjonene sett på
bakgrunn av Den katolske
kirkes tilnærming til
dette.

Lærebøker:
Vivo
YouCat
Aktuelle etiske
dilemmaer i dag

Samtaler om aktuelle
etiske dilemmaer og setter
seg inn i andres situasjon.
Reflekterer over
betydningen som tro og
livssyn har for
menneskers syn på seg
selv og sine
medmennesker.

Sakramentene
Den apostoliske
trosbekjennelsen
Advent
Inkarnasjon

Underveisvurdering

Lese

x

Samtale
Lese

x

Samtale
Samtale

Observasjon

Rollespill

