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HOVEDTEMAENES FORDELING PÅ SAMLINGER 

Her følger oversikt over hovedtemaer i Plan for trosopplæing (side 16 og 17) og hvilke av 

samlingene i Nøkler til livet som berører disse. 

 

 

 

LIVSTOLKNING OG LIVSMESTRING 

 

 

 

Livs- og troshistorie 
Barn og unge skal arbeide med å finne et språk for sin egen livs- 

og troshistorie i lys av troen på den treenige Gud de er døpt til. 
Dette kan være tema og erfaringer fra familie, 

oppvekst, skole og kirke. 

 

 

 
Hvem er jeg i Bibelen? 

Følte de som jeg? 
Rom for meningen med livet 

Kyrie 
Gloria 
Brev fra en venn 

Fest for nye venner 
Mitt bibelvers 

 

 

Personlig vekst 
Trosopplæringen skal stimulere allmenndanning, personlig og 

åndelig vekst og ansvarlig livsførsel. Utfordre til etisk refleksjon 

og handling. Trosopplæringen skal være en 

arena for samtale for barn og unge. 

 

 
 

Hvem er jeg i Bibelen? 
Følte de som jeg? 

Rom for meningen med livet 
Kyrie 
Gloria 

Hva er viktigst? 

Brev fra en venn 
Fest for nye venner 
Mitt bibelvers 
Min salme 

 
 

De store spørsmålene 

Barn og unge skal få mulighet til refleksjon og undring omkring 
livets store spørsmål i lys av den kristne tro. Dette kan være 
spørsmål som: 
• Hvor kommer jeg fra? 

• Hvem er jeg? 
• Hva er meningen med livet? 

• Hvem vil jeg være/bli? 

 

 
 

Se det usynlige 
Hvem er jeg i Bibelen? 

Følte de som jeg? 
Rom for meningen med livet 

Hva er viktigst? 
Brev fra en venn 
Fest for nye venner 
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• Hvor skal jeg? 

• Hva er sant og viktig? 
• Det ondes problem 
• Forhold mellom tro og vitenskap 
• Forholdet mellom kristen tro og ulike religioner og livssyn 

 
 

Sentrale dimensjoner ved menneskelivet 

Barn og unge skal i lys av den kristne tro, arbeide med sentrale 
dimensjoner ved menneskelivet som for eksempel: 

• Kropp, selvbilde og identitet 
• Vennskap og relasjoner 

• Selvstendighet og tilhørighet 

• Kjærlighet, seksualitet og samliv 
• Fysisk og psykisk helse 
• Følelser og grenser 

• Sorg og tap 

• Død og håp 

• Godt og ondt 
• Rett og galt 
• Synd og skam 

• Tilgivelse og forsoning 
• Tro og tvil 

• Utdanning og yrkesvalg 
• Ressursforvaltning og forbruk 

• Likestilling og rettferd 

 

 

 
Se det usynlige 
Hvem er jeg i Bibelen? 

Følte de som jeg? 
Rom for meningen med livet 

Brev fra en venn 

Fest for nye venner 
Alterringen 
Hvem er jeg i Bibelen? 

Mitt bibelvers 

 

KIRKENS TRO OG TRADISJON 

 

 
 

1. trosartikkel 

Barn og unge skal arbeide med hva det 
innebærer at Gud er menneskets, himmelens 

og jordens skaper. 

• Gud skaper mennesket, jorden og universet 
• Det ondes problem 

• Guds omsorg for den skapte verden 
• Menneskeverd og menneskesyn 

• Forvalteransvar 
• Glede og takknemlighet over skaperverket 

 
 

 
Hva er viktigst? 

Meningsfulle ord 
Brev fra en venn 

Trosbekjennelsen 

 

 

2. trosartikkel 
Barn og unge skal bli kjent med Jesus som venn, frelser og Herre. 
• Jesus er sann Gud og sant menneske 

 

 

 
Hvem er jeg i Bibelen? 
Brev fra en venn 
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• Jesus åpenbarer Guds gode vilje 

• Jesus møter og elsker mennesker 
• Forsoning og frelse 
• Jesu død, oppstandelse og himmelfart 
• Jesus ved Faderens høyre hånd og hos det enkelte menneske 

• Jesus kommer igjen og holder oppgjør 

Alterringen 

Verden snudd på hodet 
Innta prekestolen 
Kyrie  
Gloria 

Hva er viktigst 
Se det usynlige 
Rom for meningen med livet 
Hva er viktigst? 

Innledning vennskap 

Trosbekjennelsen 

 
 

3. trosartikkel 
Barn og unge skal bli kjent med hvordan Den hellige ånd leder 
inn i kirken og frelsen, og fram mot oppstandelse og evig liv.  

• Misjonen, den verdensvide kirke og den lokale menighet 

• Kirken som Jesu legeme, og det allmenne prestedømme 

• Åndens frukt og Åndens gaver 
• Synd og omvendelse, bekjennelse og tilgivelse 
• Håpet om oppstandelse og evig liv 

 

 
 
Hvem er jeg i Bibelen? 
Brev fra en venn 

Oppsummering vennskap 
Trosbekjennelsen 
Alterringen 
Kyrie 

Meningen med ordene 

 
 

Sakramentene 

Barn og unge skal lære om dåpen og nattverden som nådemidler 

og grunnlag for troens liv. 

• Død og oppstandelse med Kristus 

• Korsmerket i dåpen og i hverdagen 
• Nattverden og syndenes forlatelse 

• Den nye pakt mellom Gud og mennesker 

 

 
 

Se det usynlige 
Brev fra en venn 

Gudstjenester i 

konfirmasjonstiden 

Korsets tegn 

 

 

Fadervår og bønn 

Barn og unge skal lære Fadervår og kjenne andre uttrykk for 
bønn, tilbedelse og klage som bordbønn, aftenbønn, personlig, 
fri bønn, bibelske bønner, liturgiske bønner m.m. 

 

 

 
 

Meningen med ordene 
Brev fra en venn 
Vår Far 

 
 

Bibelen 

Barn og unge skal bli kjent med Bibelens oppbygging, tilblivelse 
og frelseshistorien. Det skal være en særlig vekt på evangeliene 

og fortellingen om Jesu liv, død og oppstandelse. Tekster knyttet 
til de tre trosartiklene og de kristne høytidene er sentrale. 
• Skapelse, syndefall og frelseshistorie 

• Noen personer og hendelser i Det gamle testamentet, f.eks 
Abraham, Sara, Hagar, Josef, Moses, Rut, Ester, David, Jona, 

 

 
 

Verden snudd på hodet 

Hvem er jeg i Bibelen? 
Følte de som jeg? 
Rom for meningen med livet 
Brev fra en venn 

Alterringen 
Innta prekestolen 
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Daniel, utferden fra Egypt 

• Utvalg fra Salmenes bok; takk og tillit, klage og lovsang, bønner 
• Utvalg fra profet- og visdomslitteraturen med vekt på 
Messiasprofetiene og krav om sosial rettferdighet 
• Job og lidelsens problem 

• Fortellinger fra Jesu liv, død og oppstandelse 
• Jesu lignelser og undervisning om Guds rike 
• Jesu undere 
• Fra Apostlenes gjerninger om urkirken og misjonens begynnelse 

• Utvalg fra brevlitteraturen med fokus på forsoning, 

rettferdiggjørelse ved tro og det nye livet i Kristus 
• Endetiden med oppgjøret og den nye himmel og jord 

Kyrie  

Gloria 
Hva er viktigst 
Se det usynlige 
Hva er viktigst? 

Mitt bibelvers 

 

 

 

Kirkeårets høytider og merkedager 

Barn og unge skal bli kjent med kirkens høytider, deres bakgrunn 

og innhold.  

• Søndag, advent, jul, fastetiden, påske, Kristi himmelfart og 
pinse 
• Andre tema- og merkedager 

 

 

 
 

 
Verden snudd på hodet 

Hvem er jeg i Bibelen? 

Brev fra en venn 
Dekkes gjennom 

gudstjenester i 
konfirmasjonstiden 

 

 

Kirken 

Barn og unge skal få kunnskap om og kjennskap til kirken de 

tilhører, inkludert et kritisk perspektiv på kirkens tradisjon og 
historie. 
• Kirkens verdensvide fellesskap og oppdrag 

• Utvalgte epoker og personer fra kirkehistorien som f.eks 

reformasjonen, Martin Luther, Hans Nielsen Hauge, Lars Levi 

Læstadius og fremveksten av frivillige organisasjoner 
• Særtrekk ved samisk kirkeliv 

• Kirkens gudstjeneste og ritualer 

• Kirkens arkitektur og symboler 
• Kirkekunst, -kultur og -musikk 

• Kirkens omsorgstjeneste 
• Kirkens oppbygging og demokrati 
• Kirkebygg, kirkegårder og kirkelige tradisjoner 

 

 
 

Verden snudd på hodet 

(kirkens oppdrag) 
Innta prekestolen (kirkebygg) 

Rom for meningen med livet 
Alterringen 

Kyrie 
Gloria 

Brev fra en venn 
Min salme 

 

 

KRISTEN TRO I PRAKSIS 

 

 

 

Bønn 

Barn og unge skal få erfaring med ulike bønner og ritualer hvor 

 

 
 
Se det usynlige 
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kristen tro uttrykkes. Gjennom trosopplæringen skal de selv lære 

å be.  

Alterringen 

Meningen i kirkerommet 
Brev fra en venn 
Bønn som vennskap 

 
 

Gudstjenestefeiring 

Barn og unge skal delta i gudstjenesten og menighetens 
fellesskap gjennom dåp, bønn, sang, tilbedelse, bekjennelse, 
nattverd og bruk av Guds ord. 

 
 

 
Se det usynlige 
Brev fra en venn’ 
Min salme 

 

 

Bibellesning 

Barn og unge skal lære å kjenne og bruke Bibelen til hjelp, trøst, 

veiledning og inspirasjon. 

 

 
 

Verden snudd på hodet 

Hvem er jeg i Bibelen? 
Følte de som jeg? 

Rom for meningen med livet 
Brev fra en venn 

Alterringen 

Innta prekestolen 

Kyrie  
Gloria 

Se det usynlige 

Hva er viktigst? 
Mitt bibelvers 

 

 

Sang, musikk og kultur 

Barn og unge skal få anledning til å uttrykke seg selv, tro, tvil, 
tilbedelse, glede og klage gjennom salmer, lovsang, musikk og 

andre kulturuttrykk. Barn og unge skal lære sentrale salmer 
knyttet til høytidene. 

 

 

 
Min salme 
Gudstjenester 

 

 

Diakoni 
Barn og unge skal delta i kirkens diakonale virksomhet uttrykt 

gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 
skaperverket og kamp for rettferdighet. Barn og unge skal 

få oppleve omsorg og gjestfrihet. 

 

 
 

Verden snudd på hodet 
Vennskap over landegrenser 

Hemmelige venner 

Stå opp for andre 

 

Misjon og økumenikk 
Barn og unge skal få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til 
verden ved å se og erfare at den kirke de selv er en del av er 

et globalt fellesskap med et verdensvidt oppdrag. 

 
 

 

Vennskap over landegrenser – 
globalløp 

Verden snudd på hodet 
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Etikk 
Barn og unge skal kunne det dobbelte kjærlighetsbud, de ti bud, 
den gylne regel og andre uttrykk for kristne verdier. De skal 

arbeide med disse verdiene i relasjon til sin hverdag. Barn og 
unge skal arbeide med etiske spørsmål i lys av kristen tro og 
frihet. Dette kan være spørsmål rundt forbruk, 
fordeling, samliv, livets ukrenkelighet. 

 

 

De ti bud 

Innta prekestolen 
Vennskap over landegrenser – 
globalløp 
Brev fra en venn 

Stå opp for andre 

 
 

Tilgivelse 

Barn og unge skal arbeide med tilgivelse: å ha behov for 
tilgivelse, be om tilgivelse, å være tilgitt, å tilgi. Ungdom skal få 

anledning til å gå til samtale, sjelesorg og skrifte. 

 
 
 

 

Hvem er jeg i Bibelen? 

Alterringen 

 
 

Faste og forsakelse 

Barn og unge skal få impulser til å leve bærekraftig og se egne 

behov i lys av fellesskapets beste. 
• Barn og unge skal få mulighet til å delta i lokale 

pilegrimsvandringer og gjennom det kunne oppleve fellesskap 
og undring 

 
 
 

 
Meningen med ordene 

 
 

Medarbeiderskap 

Barn og unge skal få praktisere sin tro gjennom aktiv deltakelse, 

ansvar og medarbeiderskap i kirke og samfunn. 

 
 

 
Innta prekestolen 

Ungt ansvar – voksent nærvær 

Delta! 

Vennskap over landegrenser – 
globalløp 

Hemmelige venner 

 
 

 
 

 

 


