
Til dere som skal bruke boka

Kjære elever!

I denne boka får dere lese og lære litt mer om hva vi tror er 

viktig å kunne noe om for å leve et godt liv som Guds barn. 

Læreboka Troens vei. Kristendommen før og nå sier også 

noe om de ti bud, troen, Herrens bønn, dåpen og nattverden. 

Nå skal vi gå gjennom disse fem tekstene litt grundigere.

I hvert kapittel er det fortellinger fra hverdagslivet. Dere vil 

kanskje kjenne dere litt igjen i mange av dem. Vi håper disse 

fortellingene kan hjelpe dere til å forstå hva for eksempel 

budene betyr for oss som lever i dag. 

Lykke til med lesingen av Troens vei. Katekismebok for 

5.–7. trinn!

4



Kjære lærere! 

Troens vei. Katekismebok for 5.–7. trinn er ment som en 

forlengelse av og en fordypning i lærestoffet i Troens vei. 

Kristendommen før og nå (2016). I kapittel 7 står det om troen 

og Herrens bønn. Dåpen og nattverden er bare så vidt nevnt 

i kapittel 5, «Kirkesamfunn i Norge». De ti bud finnes i kapittel 

8, «Kristen etikk».

Fem hovedtekster

I denne boka konsentrerer vi oss om fem hovedtekster i den 

kristne tro: de ti bud, troen (trosbekjennelsen), Herrens bønn, 

dåpen og nattverden. I tillegg vil vi at elevene også skal kjenne 

til skriftemålet.

Kapitteloverskriftene følger denne ordenen. Men det forut-

settes ikke at kapitlene må brukes i denne rekkefølgen. Den 

lokale læreplanen bestemmer hvor de ulike delene passer inn. 

Kapitlene 

I denne boka er kapitlene satt opp etter samme gjennom-

gående mal: tema (bud, bønn osv.), Luthers forklaring, 

Hva kan dette bety for oss i dag?, Fortelling/fortellinger og 

Oppgaver. På den måten gir boka en enkel oversikt over 

stoffet og forhåpentligvis en forventning til det som kommer. 

Arbeidsmåter

I hvert kapittel foreslås arbeidsmåter for bearbeidingen av 

lærestoffet. Disse har form av fortellinger og andakter som 

skal gjøre temaet aktuelt og relevant for målgruppen, og 

ulike oppgavetyper som vi håper elevene vil like å arbeide 

med. Etter fortellingene må det alltid settes av god tid til 
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samtale. Vi kjenner ikke klassene deres, men vi antar at det 

kan være noen oppgaver som ikke passer eller blir for vanske-

lige for enkelte elever. Her må læreren gjøre de nødvendige 

avveininger.

Fortellingene

Mange av fortellingene handler om elever i målgruppen for 

denne boka, og de samme elevene går igjen i flere av dem. 

Forfatterne og boktitlene som fortellingene er hentet fra, 

står oppført bak i boka (Kilder). I tillatelsen til å få bruke dette 

stoffet ligger også å kunne forandre på navn og gjøre noen 

endringer slik at de blir mer tidsriktige. Noen av fortellingene 

er ganske lange og egner seg kanskje best som høytlesning 

ved læreren.

Bibel 2011

Vi bruker Bibel 2011 i henvisningene til bibelfortellinger og 

bibelvers.

Illustrasjonene

Hvert kapittel innledes med en helsides illustrasjon. Denne er 

en del av innholdet og forteller på sin måte hva som kommer. 

Vi er så heldige at flere av illustrasjonene er nylaget til denne 

boka. Ellers er det en del fotos fra DELK-menigheter. En over-

sikt over bilder og illustrasjoner finnes bak i boka (Kilder). 

Utdypende stoff 

Det er ikke utarbeidet en lærerveiledning til denne katekis-

meboka. For læreren er det derfor viktig å vite at det er langt 

mer som kan sies om de ulike temaene, enn det du finner 

her. Troslæren – med katekismen – vil fortsette på ungdoms-

skoletrinnet med mer stoff og fordypning. Boka har lite tekst 
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med forklaring av teologisk karakter. Derfor er du som lærer 

veldig viktig i undervisningen, både for å svare på spørsmål og 

å utvide der du ser det trengs. 

I boka finnes det noen tekstbokser med utdypning av enkelte 

tema. De har annen font og farge, som i de andre Troens 

vei-bøkene.  

I margen finnes det forklaringer til enkelte ord og begreper.

Mål

Det er ikke satt opp læringsmål for hvert kapittel i denne boka. 

Det forutsettes at de ligger i den lokale læreplanen. Hensikten 

med katekismeboka er uansett at elevene skal lære om og 

forstå mer av vårt felles evangelisk-lutherske trosgrunnlag, 

slik Luthers Lille katekisme framstiller det. Håpet er at dette får 

betydning for elevenes tro og liv.
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