
 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole   

 

 

ÅRSPLAN 

TEMA/FAG KRLE SKOLEÅR 2021/2022 

TRINN 5. trinn LÆRERE Ketil Olsen 
       

UKE 
Periode 

KOMPETANSEMÅL 

(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER FRA FAG 

(for perioden) 

TEMA VURDERING 

(IUP-mål, 

prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/

INNHOLD 

(bøker, nettressurser, 

organisering ol)) 

34 – 35 - Samtale om og formidle 
etiske ideer fra sentrale 
skikkelser i 
filosofihistorien 

- Utforsking av eksistensielle 

spørsmål og svar 

- Etisk refleksjon 

Filosofi og etikk 

-Hva er etikk? 

-Hvem var Sokrates? 

Egenvurdering  
 
Vurdering for 
læring  
 
Muntlig 
vurdering  
 
Skriftlig 
vurdering  
 
Rettledning 

 

Lese, samtale og 

diskutere.  

Filosofere og 

argumentere.  

Løse oppgaver 

individuelt / samarbeid.  

Framføring av eget arbeid 

/ gruppearbeid  

Arbeidsbok - Skrive / 

tegne  
 

Data  

Bruke bilder, nøkkelord, 

VØL-skjema og tankekart 

 

Artikler/innhold om 

Sokrates 

36 – 39 - Beskrive og presentere 
noen sentrale rituelle 

- Kjennskap til religioner og 

livssyn 

Jødedom Rettledning  

Egenvurdering  

Individuell prøve  

Lese, samtale og diskutere.  

Filosofere og argumentere.  



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole   

 

praksiser og etiske 
normer fra østlige og 
vestlige religioner og 
lissynstradisjoner 

- Utforske og samtale om 
mangfold både innenfor 
kristne trossamfunn og 
andre religionssamfunn 

- Bruke fagbegreper i 
arbeidet med religioner 
og livssyn 

- Utforsking av religioner og 

livssyn med ulike metoder 

- Kunne ta andres perspektiv 

- Etisk refleksjon 

 

• Sabbatfeiring 

• Synagogen 

Muntlig og 

skriftlig vurdering 

 

Løse oppgaver individuelt / 

samarbeid.  

Framføring av eget arbeid / 

gruppearbeid  

Arbeidsbok - Skrive / tegne  

 

Data  

Bruke bilder, nøkkelord og 

tankekart  

 

https://www.moava.org/index.

php?pageID=9&categoryID=

468 

 

https://krle-

nett.cappelendamm.no/enkel/s

eksjon.html?tid=1066830&se

c_tid=1066825  

 

https://skole.salaby.no/5-

7/krle 

 

41 - 51 - Beskrive og presentere 
noen sentrale rituelle 
praksiser og etiske 
normer fra østlige og 
vestlige religioner og 
lissynstradisjoner 

- Utforske og samtale om 
mangfold både innenfor 
kristne trossamfunn og 
andre religionssamfunn 

- Kjennskap til religioner og 

livssyn 

- Utforsking av religioner og 

livssyn med ulike metoder 

- Kunne ta andres perspektiv 

- Etisk refleksjon 

 

Kristendom 

• Kristendommen

s 

begynnelse/opp

rinnelse 

• Livet til kristne 

• Kunst i 

katakombene 

• Forfølgelse 

Aktivitet i timene  

Rettledning  

Egenvurdering  

Individuell prøve  

Muntlig og 

skriftlig vurdering  

Rollespill / drama  

Tegneserieprosjek

t 

 

Filosofere og argumentere.  

Løse oppgaver individuelt / 

samarbeid.  

Skrive / tegne  

Lytte til cd.  

Bruke bilder, nøkkelord og 

tankekart  

Arbeidsbok  

Lese juleevangeliet  

Se på/delta i 

Skolegudstjeneste  

https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066830&sec_tid=1066825
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066830&sec_tid=1066825
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066830&sec_tid=1066825
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066830&sec_tid=1066825
https://skole.salaby.no/5-7/krle
https://skole.salaby.no/5-7/krle


 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole   

 

- Bruke fagbegreper i 
arbeidet med religioner 
og livssyn 

- Beskrive og presentere 
noen sentrale rituelle 
praksiser og etiske 
normer i 
kristendommen 

• Konstantin og 

statskirken 

• Klosterliv 

• Høytider: 

advent, 

juleevangeliet, 

julefeiring 

Bruke data og finne ut om 

julefeiring i gamle dager, 

om tradisjoner  

Samtale og skrive om det 

i arbeidsheftet  

Lage julehefte  
 

https://krle-

nett.cappelendamm.no/enkel/

oppgavesamling.html?tid=142

8336&sec_tid=1066825  

 

https://krle-

nett.cappelendamm.no/enkel/s

eksjon.html?tid=1066825  

 

https://www.netteleven.no/KR

LE-sidene.html 

 

https://www.moava.org/index.

php?pageID=9&categoryID=

468 

 

https://skole.salaby.no/5-

7/krle 

 

1 - 4  - Gjøre rede for hva 

menneskerettighetene 

innebærer for ytringsfrihet, 

religionsfrihet og religiøse 

minoriteters situasjon i Norge 

- Reflektere over eksistensielle 

spørsmål knyttet til 

- Kjennskap til religioner og livssyn 
- Kunne ta andres perspektiv 
- Etisk refleksjon 

 
- Utforsking av eksistensielle spørsmål 

og svar 
 

 

Filosofi og etikk 

• FN 

Menneskerettig

hetene 

• Fattige og rike 

Egenvurdering  
 
Vurdering for 
læring  
 
Muntlig 
vurdering  
 

Lese, samtale og 

diskutere.  

Filosofere og 

argumentere.  

Løse oppgaver 

individuelt / samarbeid.  

Framføring av eget arbeid 

/ gruppearbeid  

https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1428336&sec_tid=1066825
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1428336&sec_tid=1066825
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1428336&sec_tid=1066825
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1428336&sec_tid=1066825
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066825
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066825
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066825
https://www.netteleven.no/KRLE-sidene.html
https://www.netteleven.no/KRLE-sidene.html
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://skole.salaby.no/5-7/krle
https://skole.salaby.no/5-7/krle


 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole   

 

menneskets levesett og 

levekår og klodens framtid. 

NB: Demokrati og medborgerskap (norsk, 
samfunnsfag og krle – tverrfaglig) 

• Natur og miljø Skriftlig 
vurdering  
 
Rettledning 

 

Arbeidsbok - Skrive / 

tegne  

 

Data  

Bruke bilder, nøkkelord, 

VØL-skjema og tankekart 

 

https://skole.salaby.no/5-
7/krle  

 
https://www.moava.org/index.

php?pageID=9&categoryID=

468 

 

https://krle-

nett.cappelendamm.no/en

kel/seksjon.html?tid=106

6831&sec_tid=1066826 

 

5 - 9 - Beskrive og presentere 
noen sentrale rituelle 
praksiser og etiske 
normer fra østlige og 
vestlige religioner og 
lissynstradisjoner 

- Utforske og samtale om 
mangfold både innenfor 
kristne trossamfunn og 
andre religionssamfunn 

- Kjennskap til religioner og 

livssyn 

- Utforsking av religioner og 

livssyn med ulike metoder 

- Kunne ta andres perspektiv 

- Etisk refleksjon 

 

Islam 

- De fem søylene 

- Ritualer: bønn, 

avgift, faste, 

Mekka-reisen 

Rettledning  

Egenvurdering  

Individuell prøve  

Muntlig og 

skriftlig vurdering  

Rollespill/ drama 

 

PowerPoint, K-note 

Lese, samtale og diskutere.  

Filosofere og argumentere.  

Løse oppgaver individuelt / 

samarbeid.  

Framføring av eget arbeid / 

gruppearbeid  

Arbeidsbok - Skrive / tegne  

 

Bruke bilder, nøkkelord og 

tankekart  

Data:  

http://viiverda.cappelen.no  

 

https://skole.salaby.no/5-7/krle
https://skole.salaby.no/5-7/krle
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066831&sec_tid=1066826
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066831&sec_tid=1066826
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066831&sec_tid=1066826
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066831&sec_tid=1066826
http://viiverda.cappelen.no/


 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole   

 

- Bruke fagbegreper i 

arbeidet med religioner 

og livssyn 

https://www.moava.org/index.

php?pageID=9&categoryID=

468 

 

https://krle-

nett.cappelendamm.no/enkel/s

eksjon.html?tid=1066829&se

c_tid=1066831   

 

https://skole.salaby.no/5-

7/krle 

 

10 - 14 - Beskrive og presentere 
noen sentrale rituelle 
praksiser og etiske 
normer fra østlige og 
vestlige religioner og 
lissynstradisjoner 

- Utforske og samtale om 
mangfold både innenfor 
kristne trossamfunn og 
andre religionssamfunn 

- Bruke fagbegreper i 

arbeidet med religioner 

og livssyn 

- Kjennskap til religioner og 

livssyn 

- Utforsking av religioner og 

livssyn med ulike metoder 

- Kunne ta andres perspektiv 

- Etisk refleksjon 

. 

Hinduisme 

- De forskjellige 

gudene 

- Tilberedelse av 

Gud 

- Templer 

- Bønn 

Rettledning  

Egenvurdering  

Muntlig og 

skriftlig vurdering  

Prosjektoppgave 

 

Power Point  

Lese, samtale og diskutere.  

Filosofere og argumentere.  

Løse oppgaver individuelt / 

samarbeid.  

Framføring av eget arbeid / 

gruppearbeid  

Arbeidsbok - Skrive / tegne  

Data  

Bruke bilder, nøkkelord og 

tankekart  

https://www.moava.org/index.

php?pageID=9&categoryID=

468 

 

https://krle-

nett.cappelendamm.no/enkel/s

eksjon.html?tid=1066828&se

c_tid=1066827  

 

https://skole.salaby.no/5-

7/krle 

https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066829&sec_tid=1066831
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066829&sec_tid=1066831
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066829&sec_tid=1066831
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066829&sec_tid=1066831
https://skole.salaby.no/5-7/krle
https://skole.salaby.no/5-7/krle
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066828&sec_tid=1066827
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066828&sec_tid=1066827
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066828&sec_tid=1066827
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066828&sec_tid=1066827
https://skole.salaby.no/5-7/krle
https://skole.salaby.no/5-7/krle


 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole   

 

 15 - 19 - Beskrive og presentere 
noen sentrale rituelle 
praksiser og etiske 
normer fra østlige og 
vestlige religioner og 
lissynstradisjoner 

- Utforske og samtale om 
mangfold både innenfor 
kristne trossamfunn og 
andre religionssamfunn 

- Bruke fagbegreper i 

arbeidet med religioner 

og livssyn 

- Kjennskap til religioner og 

livssyn 

- Utforsking av religioner og 

livssyn med ulike metoder 

- Kunne ta andres perspektiv 

- Etisk refleksjon 

 

Buddhisme 

- Hvem Buddha 

var 

- Buddhas lære 

- Tilbedelse 

hjemme og i 

tempelet 

Muntlig og 

skriftlig vurdering  

Framføring av 

eget arbeid / 

gruppearbeid  

Rettledning  

Egenvurdering  

Individuell prøve 

 

Power Point  

Lese, samtale og diskutere.  

Filosofere og argumentere.  

Løse oppgaver  

Arbeidsbok - Skrive / tegne  

Lytte til cd.  

Data  

Bruke bilder, nøkkelord og 

tankekart  

 

https://www.moava.org/index.

php?pageID=9&categoryID=

468 

 

https://krle-

nett.cappelendamm.no/enkel/s

eksjon.html?tid=1066827&se

c_tid=1066830  

 

https://skole.salaby.no/5-

7/krle 

 

20 – 24 - Samtale om og formidle etiske 

ideer fra sentrale skikkelser i 

religiøse og livssynsbaserte 

tradisjoner 

- Kjennskap til religioner livssyn 
- Utforsking av eksistensielle spørsmål 

og svar 
- Etisk refleksjon 

Livssyn 

- Hva er et 

livssyn? 

- Humanisme 

- Hvordan vet vi 

forskjellen på 

rett og galt? 

Hva regnes som 

bra? 

Rettledning  

Egenvurdering  

Muntlig og 

skriftlig vurdering 

 

PowerPoint  

Lese, samtale og diskutere.  

Filosofere og argumentere.  

Løse oppgaver individuelt / 

samarbeid.  

Framføring av eget arbeid / 

 gruppearbeid  

Arbeidsbok - Skrive / tegne  

Lytte til cd.  

Data  

Bruke bilder, nøkkelord og 

tankekart  

Data: 

http://viiverda.cappelen.n

o 

https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066827&sec_tid=1066830
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066827&sec_tid=1066830
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066827&sec_tid=1066830
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066827&sec_tid=1066830
https://skole.salaby.no/5-7/krle
https://skole.salaby.no/5-7/krle
http://viiverda.cappelen.no/
http://viiverda.cappelen.no/


 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole   

 

 

 
https://www.moava.org/index.

php?pageID=9&categoryID=

468 

 

https://krle-

nett.cappelendamm.no/enkel/s

eksjon.html?tid=1066826&se

c_tid=1066828  

 

https://skole.salaby.no/5-

7/krle 

 

https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://www.moava.org/index.php?pageID=9&categoryID=468
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066826&sec_tid=1066828
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066826&sec_tid=1066828
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066826&sec_tid=1066828
https://krle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066826&sec_tid=1066828
https://skole.salaby.no/5-7/krle
https://skole.salaby.no/5-7/krle

