
 

LOKALE MÅL I KRLE 

 

 
 

  



  



FORMÅL MED FAGET 

Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og 
samfunn. Kunnskap om religioner og livssyn er vesentlig for enkeltmennesket, for å kunne tolke tilværelsen og for å forstå kulturer i ens 
eget samfunn og i samfunn verden over. Barn og unge i dag møter et mangfold av kulturpåvirkninger og verditradisjoner. Kristen tro og 
tradisjon har gjennom århundrer preget europeisk og norsk kultur. Samtidig har humanistiske verditradisjoner gitt kulturarven et videre 
tilfang. Religiøst og livssynsmessig mangfold setter i stadig større grad preg på samfunnet. Kjennskap til ulike religioner og livssyn, etikk 
og filosofi er en viktig forutsetning for livstolkning, etisk bevissthet og forståelse på tvers av tros- og livssynsgrenser. 

Kristendom, religion, livssyn og etikk som allmenndannende fag skal bidra til felles kunnskapsgrunnlag og referanserammer, bidra til ny innsikt 
og gi rom for dialog tilpasset de ulike alderstrinn. Kunnskaper om religioner og livssyn og om den funksjon disse har både som tradisjon og som 

aktuelle kilder til tro, moral og livstolkning, står sentralt i faget. Faget skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle skal bli 

møtt med respekt. Undervisningen skal stimulere til allsidig dannelse og gi rom for undring og refleksjon. Videre skal faget bidra til evne til dialog 
mellom mennesker med ulik oppfatning av tros- og livssynsspørsmål. Dette innebærer respekt for religiøse verdier, menneskerettighetene og 

menneskerettighetenes etiske grunnlag. 

Faget skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn og til etiske og filosofiske emner. Det skal gi kjennskap til den 

betydning kristendommen har som kulturarv for samfunnet vårt. Om lag halvparten av undervisningstiden i faget skal av den grunn brukes på 

kristendomskunnskap. Dette innebærer at det vil være rom for lokale variasjoner i fordelingen mellom hovedområdene i faget for å oppfylle 
kompetansemålene. 

Kristendom, religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Opplæringsloven legger til grunn at undervisningen 
skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Det innebærer at den skal være saklig og upartisk og at de ulike verdensreligioner og livssyn skal 
presenteres med respekt. I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse. Likeverdige pedagogiske prinsipper skal legges 

til grunn. Det innebærer at alle religioner og livssyn skal behandles på en faglig og sakssvarende måte ut fra sitt særpreg og mangfold. 

  
TPO OG FRITAK 

Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp. I undervisningen skal det benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter som skal bidra til å formidle 
alle sider ved faget. Det må samtidig utøves varsomhet ved valg av arbeidsmåter. Spesielt gjelder varsomheten arbeidsmåter som foresatte og elever 
ut fra egen religion eller eget livssyn kan oppleve som utøvelse av annen religion eller tilslutning til annet livssyn. Både individuelle og lokale hensyn 
bør ivaretas. 

Dersom eleven melder om fritak fra deler av den ordinære opplæringen i henhold til opplæringslovens § 2-3 a, skal det følges opp med tilpasset 
opplæring. Det forutsettes løpende samarbeid mellom hjem og skole og god informasjon om hvordan opplæringen planlegges gjennomført. 



Grunnleggende ferdigheter 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kristendom, 
religion, livssyn og etikk (KRLE) forstås grunnleggende ferdigheter slik: 

Å kunne uttrykke seg muntlig i KRLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og livssyn, etikk og 

filosofi. Muntlige ferdigheter som samtale, dialog, fortelling og utgreiing er midler til undring, refleksjon og argumentasjon. I faget legges 
det stor vekt på fortellingen som muntlig uttrykk. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i KRLE innebærer å kunne uttrykke kunnskaper om og synspunkter på religion og livssyn, etikk 

og filosofi. Skriving klargjør tanker, erfaringer og meninger og er en hjelp til å tolke, argumentere og kommunisere. Skriving i KRLE 
innebærer også å møte ulike estetiske skriftuttrykk og gjøre bruk av dem. 

Å kunne lese i KRLE innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å innhente informasjon, tolke, reflektere over og 

forholde seg saklig og analytisk til fortellinger og fagstoff i så vel tradisjonell som multimedial formidlingsform. 

Å kunne regne i KRLE innebærer å kunne anvende ulike tidsregninger og måter å framstille årsrytmen på, finne fram i religiøse 

skrifter, møte matematiske uttrykk og tallsymbolikk og tolke og bruke statistikk. Å kunne gjenkjenne og bruke geometriske mønstre i 
estetiske uttrykk og arkitektur forutsetter regneferdigheter. 

Å kunne bruke digitale verktøy i KRLE er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og 

perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som 
forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn. 
Disse mediene gir også muligheter for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger. 

  



HOVEDOMRÅDER I KRLE 

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i 
sammenheng. 

Kristendom, religion, livssyn og etikk har kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn. 

 

•Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan 
kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen som kilde til 
kulturforståelse og tro og kristendommens betydning for samfunn og kultur. På 
området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles. Kristendom 

•Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn omfatter disse 
religioner og utvalgte livssyn i historisk perspektiv, deres skrifttradisjoner som kilde til 
kulturforståelse og tro, og hvordan disse religioner og livssyn blir forstått og praktisert 
i verden og i Norge i dag. På ungdomstrinnet skal dette hovedområdet også gi innblikk 
i andre religioner og livssyn som er representert i Norge, og i annet religiøst og 
livssynsmessig mangfold. 

Jødedom, islam, 
hinduisme, 

buddhisme og 
livssyn 

•Hovedområdet filosofi og etikk omfatter filosofisk tenkemåte og etisk refleksjon. Noen 
sentrale filosofer inngår, og grunnleggende livsspørsmål, moralske verdivalg og etiske 
begrunnelser står sentralt. Området omfatter også holdninger og aktuelle etiske 
problemstillinger i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verden. 
Innenfor hovedområdet behandles sammenhenger mellom etikk, religion og livssyn. 

Filosofi og etikk 



REKKEFREMLEGGING 

Det kan være en idè å ta en runde hvor elevene må gi hvert sitt svar. 
På den måten må alle elevene være aktive, fordi de vet at de skal 
legge noe frem.  

Rekkefremlegging brukes etter at elevene har fått forberedt et svar 
individuelt.  

Elevene kan utfordres til å samtale om det svaret som de var mest enig 
i og hvorfor, og det svaret de var mest uenig i.   

 

GODE ARBEIDSMÅTER I KRLE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENKESKRIVING – “lytte til egne tanker”  

(3-5 minutter) 

Formålet er å reflektere, få ideer eller å arbeide seg 
gjennom et fagstoff. Poenget er å kun konsentrere seg om 

innholdet og arbeide med egne tanker. 

1. Brukes til å skrive seg inn i tema: «skriv alt du kan 
komme på om…» eller «skriv alt du vet/tror du vet, og 
alt du vil vite om…» 

2. : «Hva har du lagt spesielt merke til?» eller «Hvilke 
tanker gjør du deg om…?» eller «Er det noe du ikke 
forstår?» Med en slik skriveoppgave blir elevene tvunget 
til å reflektere rundt hva de sitter igjen med etter endt 
undervisningsøkt, og de kan også skaffe seg gode 
notater til senere bruk. 

3. «Ta utgangspunkt i noe i teksten som du synes er viktig, 
interessant, merkelig, provoserende, noe du er skeptisk 
til, noe du ikke forstår» eller «Jeg synes dette er … fordi 
…» Med en slik formulering må elevene velge ut og 
grunngi sitt valg, noe som åpner for refleksjon, spørsmål 
og undring. Dette er en oppgave som både handler om å 
skrive for å lære, samtidig som det kan være en 
forberedelse til fagtekstskriving. Elevene kan også bruke 
tenkeksriving for å definere de fagbegrepene som klassen 
har jobbet med i timen eller over en periode. 

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/hvorfor-det-skriving-
som-redskap-i-rle/ 

«Regler» for tenkeskriving 

• skriv ned alle tanker 

• umulig å gjøre feil 

• hold blyanten i bevegelse 

• skriv i tre minutter (tiden tilpasses) 

• del med sidemann. 

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/hvorfor-det-skriving-som-redskap-i-rle/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/hvorfor-det-skriving-som-redskap-i-rle/


GODE ARBEIDSMÅTER I KRLE 

 

FILOSOFISK SAMTALE 

Skolen har samarbeidet med Guro Hansen Helskog og flere lærere har fått en 
grundig innføring i arbeidsformen “filosofisk aamtale med barn”. 

Det er en lærers jobb å hente frem og undersøke tankene som elevene har. Til 
dette arbeidet er det lagt opp til at elevene skal kunne jobbe med filosofiske 
samtaler. I KRLE faget har denne arbeidsformen en sentral plass.  

Ta utgangspunkt i en påstand, en øvelse, et kunstverk, et dikt, en reportasje, en 
kommentar eller en naturobservasjon. Bruk gjerne dagsaktuelle 
problemstillinger  

 Tilrettelegging (god regi og ledelse) 

 Sittemåten (deltakere som ser hverandre) 

 Tankebok (ha en bok de kan skrive tanker i) 
 
FASE 1: hendelse (les gjerne en fortelling, se på et bilde osv.) Gi en 
tenkepause individuelt (bruk gjerne tenkeboka). Del tankene! 
FASE 2: velg utgangspunkt (et spørsmål/påstand du har formulert på 
forhånd, eller deltakerne er med å formulerer en påstand). Gi en 
tenkepause individuelt. Del tankene! 
FASE 3: filosofisk undersøkelse. Undersøkelse av argument: Hver deltager 
gir argumenter for og mot (disse trenger man ikke være enige i, må da 
sette seg inn i to sider). Undersøkelse av erfaring: elevene skal finne 
eksempler fra eget liv. Gi en tenkepause individuelt. Del argumentene! 
FASE 4: Metasamtale. Reflekter over samtalen dere har hatt.  

 

«Regler» for filosofisk samtale 

1. Delta aktivt i det som foregår  
2. Lytt nøye til det andre sier  
3. Tenk over det andre sier, og forsøk 

å forstå  
4. Tenk før du selv taler  
5. Spør hvis det er noe du ikke forstår 
6. Ikke kom med negative 

kommentarer til det andre sier  
7. Vis med kroppsspråket ditt at du er 

positiv til andre  
8. Vær vennlig og høflig enten du er 

enig eller uenig 

Se mer utfyllende om denne 
arbeidsformen i “Veileder til 

trosopplæringen”.  Tema 1: filosofiske 
Samtaler av Guro Hansen Helskog 



PROGRESJONSPLAN – FORTELLINGER OG EMNER I KRLE 

HOVEDOMRÅDENE 

KRISTENDOM 

JØDEDOM 

ISLAM 

1.trinn 

• Kain og Abel 

• Adam og Eva 

• Biblen, krken 

• Dåp og 
velsignelse 

• Salmer 

• Jesus' barndom 

• Skapelses-
fortellingen 

• Synagogen 

• Muhammads 
åpenbarning 

• Moskeen 

2.trinn 

• Noahs Ark 

• Babels tårn 

• Sauen som ble 
borte 

• Den bramhjertige 
samaritan 

• Jesus sitt liv 

• Den blinde 
Bartimeus 

• Sakta Lucia 

• Jul og påske 

 

• Sabbat 

• Rosh Hashana 

• Få navn 

• Ramadan 

• Rosh hashana - 
jødisk nyttår 

• Få navn 

3.trinn 

• Abraham, Isak og 
Jakob 

• Jesu disipler 

• De ti spedalske 

• Sakkeus 

• Den lamme 
mannen 

• Farisseren og 
tolleren 

• Lignelsen og den 
bortkomne sønnen 

• Kirken lokalt 

bibelen 

• Bønn, salmer og 
gudstjenester 

• Høytidsfeiring: 
jul og påske 

 

•Moses i sivet 

• Den brennede 
tornebusk 

•Isrealsfolkets flukt 

•Åpenbaringen av 
toraen 

•Kalligrafi og 
bilder 

• Muhammad 
møter gud 

• Muhammads 
flukt til Medina 

• Ibrahim og Ismail 

• Allah 

• Muslimsk kunst 

4.trinn 

• Josef 

• Jesus inntog i 
Jerusalem 

• Jesus siste måltid 

• Påskefortellingen 

•Jesus drar til 
himmelen 

• Dåp 

• Pinse 

• Kirken i verden 

• Kirken i Norge 

 

 

• Pesach 

• Klagemuren 

• Purim 

• Leveregler 

• Lysunderet 

• Hannuka 

• Jødisk bønn og 
sang 

• Id al-adha 

• Bønnen i Islam 

• Hellige steder og 
gjenstander 

5.trinn 

• Å leve som 
kristen 

• Bønn - fader vår 

• Rett og galt 

• Ritualer 

• De førtse kristne 

• Kristendommen 
sprer seg 

• Reformasjonen 

• Kristendommen 
kommer til Norge 

• Samisk 
tvangskristning 

• Å leve som jøde 

• Jødiske høytider 

• Jødiske ritual  

• Å leve som 
muslim 

• Gud og 
mennesket 

• Id 

• Hverdag og 
høytid 

6.trinn 

• Bibelen 

• Bibelen og 
språket 

• Det gamle 
testamentet 

Fedrehistorien 

• Konger og 
profeter 

• Kristne 
trossamfunn i 
Norge 

• Kristne 
organisasjoner i 
verden 

• Kirkebygget 

• Kunst i 
Kristendommen 

 

• Jødenes hellige 
skrifter 

• Abraham blir 
stamfar 

• Moses 

• Jødene og 
Verden 

• Muhammad 

• Mekka og Medina 

koranen 

• Muslimer og 
verden 

7.trinn 

• Det nye 
testamentet 

• Jesus som barn 

• Jesus fortalte 
liknelser 

• Påsken 

• Trosbekjennesle 

• Paulus 

• Høytider 

• Jul 

• Musikk i 
Kristendommen 

• Templer og 
synagoger 

• Jødisk kunst og 
musikk 

 

• Moskeen 

• Islamsk kunst 

• Musikk i Islam 



PROGRESJONSPLAN – FORTELLINGER OG EMNER I KRLE 

 

HOVEDOMRÅDENE 

LIVSSYN, FILOSOFI 
OG ETIKK 

HINDUISME 

BUDDHISME 

1.trinn 

LIVSSYN 

•  Humanisme 

•  Edvard Munch - 
solen 

 

FILOSOFI & ETIKK 

•  Livet 

•  Tanker og 
følelser 

•  Mangfold 

 

 

•  Guder (Shiva, 
Parvati, Ganesha) 

•  Templene 

•  Guder og bilder i 
templene 

•  Buddha 

• Munker 

• Templet 

  

2.trinn 

LIVSSYN 

•  Humanisme 

•  få navn - 
humanisme 

•  Menneskers 
boforhold 

 

FILOSOFI & ETIKK 

•  Respekt og 
høfflighet 

•  Ord og 
kroppsspråk 

•  Familien 

•  Vennskap og 
ensomhet 

• Holi 

•  Få navn i 
hinduismen 

• Vesak 

•  Få navn i 
buddhismen 

•  Alt liv er viktig 

•  De tre juvelene 

3.trinn 

LIVSSYN 

•   Humanisme 

•   Menneske-
rettighetene 

 

FILOSOFI & ETIKK 

•   Livet 

•   Våre tanker 

•   Drømmer 

•   Familien 

•   Ensomhet og 
sorg 

•   FN 

•  Vishnu 

•  Krishna 

•  Rama 

•  Gudsbilder og 
skulpturer 

• Siddharta blir 
født 

•  Siddharta blir 
Buddha 

•  Lotusblomsten 

4.trinn 

LIVSSYN 

•   Humanismens 
leveregler 

•   Human-etisk 
forbund 

 

FILOSOFI & ETIKK 

•  Sokrates 

•   filosofisk 
samtale 

•   Rett og galt 

•   Den gyldne 
regel 

•   Vennskap, 
ensomhet, 
mobbing 

•   Konfliktløsing 

•  Divali og Pongal 

•  Leveregler i 
hinduismen 

•  Karmas lov 

•  Pynting til 
høytid og fest 

•  Leveregler 

•  Vulan 

•  Munker og 
nonner 

•  Symbolsk bruk 

 

5.trinn 

LIVSSYN 

•   Humanistisk 
livssyn 

•   Human-etisk 
forbund 

 

FILOSOFI & ETIKK 

•   Forbilder 

•   Familien 

•   Etikk 

•   Filosofisk 
samtale 

•   IKT og 
samfunnet 

• Å leve som hindu 

•  Ritualer i hin 
duismen 

•  Høytider 

•  Å leve som 
buddhist 

•  Hverdag og 
høytid 

•  Skikker i 
buddhismen 

6.trinn 

LIVSSYN 

•   Humanismens 
historie 

•   Charles Darwin 

•   Fridjof nansen 

•   Menneske-
rettigheter 

 

FILOSOFI & ETIKK 

•   Likhet/forskjell 

•   fordommer 

•   krig og fred 

•   FN 

•   Samane og 
urfolks rettigheter 

•   Fattigdom vs. 
rikdom 

•  Hinduismens 
fortellinger 

•  Shiva og Vishnu 

•  Gudinnen 

• Buddhismens 
fortellinger 

•   Siddharta 

•  Buddha dør 

7.trinn 

LIVSSYN 

•   Humanetiske 
tanker i kunst 

•   Humanetiske 
tanker i dikt 

•   Humanisme og 
musikk 

 

FILOSOFI & ETIKK 

•   Platon 

•   Aristotles 

•   Natur og miljø 

• Templer 

•  Gudenes 
kjennetegn 

•   symboler og 
musikk 

•  Kloster og 
templer 

•   Buddhastatuer 

•   Symboler og 
musikk 



 

  



KOMPETANSEMÅL 1.-4.trinn 

Kristendom 
 fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle 

testamente 

 fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv 
og virke i Det nye testamente 

 lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger 

 beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i 
distriktet og presentere funnene på ulike måter 

 samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom 
leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider 

 kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske 

 gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen 

Jødedom 
 fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i 

sentrale deler av Toraen 

 samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom 
leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider 

 gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen 

Islam 
 fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i 

sentrale deler av Koranen 

 samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom 
leveregler, bønn, Koran-lesing, matregler og høytider 

 gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam 

Hinduisme 
 fortelle om en av hinduismens guder og gudinner 

 samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk 
gjennom leveregler, puja, matregler og høytider 

 gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til hinduismen 

Buddhisme 
 fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha 

 samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk 
gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider 

 gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhismen 

Livssyn 
 lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk 

livssyn 

 samtale om hvordan livssynshumanisme kommer til uttrykk gjennom leveregler 
og seremonier 

 gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til humanisme 

Filosofi og etikk 
 fortelle om filosofen Sokrates 

 uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres 
tanker 

 samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn 

 føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier 

 gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis 

 samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis 

 bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne 
finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett 

 

 

 

 

 



MÅL OG VURDERINGSKRITERIER 1.-2.trinn 

KRISTENDOM 
Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
 
ADAM OG EVA 
 Jeg vet hvem Adam og Eva var. 
 Jeg kan delta i en samtale om det å  bli 

fristet 
 
KAIN OG ABEL 

 Jeg kan fortelle noe om Kain og Abel 
 Jeg kan delta i samtale om sjalusi, sinne, 

vold 
 
BIBELEN 
 Jeg kan forklare at Bibelen er de kristnes 

hellige bok 
 Jeg kan fortelle om at Bibelen er delt i to 

hoveddeler 
 
LIVET TIL JESUS (BARNDOM) 
 Jeg kan fortelle om Maria og Josef 
 Jeg kan fortelle om Jesu fødsel 
 Jeg kan fortelle om gjeterne som ville 

besøke Jesusbarnet 
 Jeg kan fortelle om Jesus i tempelet som 12-

åring 
 Jeg kan fortelle om hvordan Jesus møtte 

barna 

 
KIRKEN 
 Jeg kan beskrive et kirkebygg. 
 Jeg kan kjenne igjen noe av det som finnes i 

en kirke. 
 Jeg kan samtale om hva som foregår i en 

kirke. 
 Jeg kan se på forskjeller mellom ulike 

kirkebygg som er bygget  
 
DÅP OG VELSIGNELSE 
 Jeg kan forklare hva dåp er. 
 Jeg vet hvordan dåp foregår i kirken. 
 Jeg kan forklare hva velsignelse er 
 
 
SALMER 
 Jeg kan samtale om hva en salme er. 
 Jeg kjenne til enkelte salmer og sanger. 
 
 

 
NOAHS ARK 
 Jeg kjenner til historien om Noahs ark 

 
BABELS TÅRN 
 Jeg kan fortelle noe fra om byggingen av 

Babels tårn. 
 
SAUEN SOM BLE BORTE 
 Jeg kan fortelle om sauen som ble borte. 
 
JESUS  TALER 

 Jeg kan fortelle noe om hvordan Jesus talte 
til folket. 

 Jeg kan fortelle om hvordan Jesus som ville 
hjelpe og passe på mennesker. 

 
DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN 
 Jeg kan fortelle om den barmhjertige 

samaritan. 
 Jeg kan snakke om å være god mot andre 
 Jeg kan samtale om hvordan Jesus er 

fremstilt i ulike maleri 
 
 
JESUS METTER FEM TUSEN 

 Jeg kan fortelle om Jesus som mettet fem 
tusen. 

 
DEN BLINDE BARTIMEUS 
 Jeg kan fortelle om den blinde Bartimeus. 
 Jeg kan fortelle om Jesus som hjelper 

 
 

 
SANKTA LUCIA 
 Jeg kan fortelle om Sankta Lucia og hvordan 

hun er en helgen. 
 
JULEFEIRING 
 Jeg kan samtale og fortelle om hvordan og 

hvorfor jul feires. 
 
PÅSKEFEIRING 

 Jeg kan samtale og fortelle om hvordan og 
hvorfor kristne feirer påske. 
 

 

  



JØDEDOM OG ISLAM 
Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
JØDEDOM: 

SKAPELSESFORTELLINGEN 
 Jeg kan fortelle om 

skapelsesfortellingen i Toraen. 
 Jeg kan lage et bilde fra 

skapelsesfortellingen 

 
SYNAGOGEN 
 Jeg kan navnet på det jødiske 

gudshuset. 
 Jeg kan samtale om noe av det som 

finnes og skjer i synagogen. 
 Jeg kan tegne en synagoge 
 Jeg kan samtale om bilder av 

synagoger 
 Jeg vet at det er forbud mot gudsbilder 

i jødedommen og hvorfor det er slik. 

ISLAM: 
MUHAMMADS ÅPENBARING 
 Jeg kan fortelle om da Muhammad 

mottar åpenbaringer fra gud 
 Jeg vet at åpenbaringene er samlet i 

Koranen 

 
MOSEEN 
 Jeg vet hva gudshuset til muslimene 

kalles. 
 Jeg kan kjenne igjen noe av det som 

finnes i en moske 
 Jeg kan beskrive en moske 

 Jeg kan fortelle om noe av det som 
foregår i en moske 

 
 

JØDEDOM: 
SABBAT 
 Jeg kan navnet på den ukentlige 

hellige dagen for jødene 
 Jeg kan samtale om noe av det som 

skjer på sabbaten 
 Jeg kan samtale om hvorfor vi har 

sabbat 
 
ROSH HASHANA – JØDISK NYTTÅR 
 Jeg kan samtale og fortelle om 

hvordan og hvorfor rosh hashana 
feires. 

 Jeg kan samtale om hva det vil si å si 
unnskyld. 

 Jeg kjenner til en jødisk sang 
 
FÅ NAVN 
 Jeg kan samtale om når og hvordan 

jødiske barn får navn. 
 

ISLAM: 
RAMADAN 
 Jeg kan samtale om hvor og hvorfor 

Ramadan markeres  
 
ID AL-FITR 
 Jeg vet hva Id al-fitr er og hvorfor den 

feires 
 
FÅ NAVN 
 Jeg vet når muslimske barn får navn 
 Jeg samtale om noen skikker i 

forbindelse med at barnet får navn 
 
 
 
 

  



HINDUISME OG BUDDHISME 

Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

HINDUISME 
GUDER - SHIVA OG PARVATI og GANESHA 
 Jeg kan fortelle om Shiva og Parvati 
 Jeg et at hinduismen har mange guder 
 Jeg kjenner til historien om hvordan 

Shiva fanget elva i det lange håret sitt 
 Jeg kan lage en modell av ganesha  
 Jeg kan fortelle om ganesha 
 
TEMPLENE 
 Jeg kan beskrive et hindutempel 
 Jeg kan kjenne igjen noe av det som 

finnes i et tempel 
 
GUDER I BILDER OG TEMPLER 
 Jeg kan samtale om et bilde av 

Ganesha og de symboler og detaljer 
som man finner i dette.  

 Jeg vet hvor hovedguden er plassert i 
et tempel og kan samtale om 
utsmykkingen av templer 

BUDDHISME 
BUDDAH 

 Jeg kan fortelle om prinsen som 
ble en buddah 

 Jeg kan delta i en filosofisk 
samtale om “å være en god lærer 
og å være en god elev” 

 
MUNKER 

 Jeg kan samtale om hvordan en 
buddhistisk munk ser ut 

 Jeg vet hva den oransje fargen i 
buddhismen symboliserer 

 
TEMPELET 

 Jeg kjenner igjen noe av det som 
finnes i et buddhistisk tempel 

 Jeg kan samtale om det som 
foregår i et buddhistisk tempel 

 
 

HINDUISME 
HOLI 

 Jeg kan samtale om hvordan og 
hvorfor holi feires 

 
FÅ NAVN 

 Jeg kan samtale om når 
hindubarn får navn 

 Jeg kan samtale om hvordan 
hindubarn får navn 

 
 

BUDDHISME 
VESAK 
 Jeg kan samtale om hvor og hvorfor 

vesak feires 
 
FÅ NAVN 
 Jeg kan fortelle hvordan buddhistiske 

barn får navn 
 Jeg vet hva det betyr å velsigne 
 

ALT LIV ER VIKTIG 
 Jeg kan samtale om at alt liv er viktig 

for buddhistene 
 Jeg kjenner til de fem levereglene til 

buddhistene 
 

DE TRE JUVELENE 
 Jeg vet hva “de tre juvelene” er og kan 

vise hvordan disse kommer frem i 
buddhistisk kunst/utsmykking 

  



LIVVSYN, FILOSOFI OG ETIKK 
Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
LIVVSYN 

 
HUMANISME 

 Jeg kan si noe om hva som er 
viktig for humanister 

 Jeg kan diskutere begrepet verdi 
 Jeg kan samtale om hvordan 

humanister mener vi kan finne ut 
hva som er rett og galt 

 Jeg kan samtale om hvorfor 
humanister mener vi trenger 
leveregler 

 Jeg kan delta i utformingen av 
klasseregler 

 
EDVARD MUNCH - SOLEN 

 Jeg kan samtale om Edward 
Munchs “solen”. 

 
 

FILOSOFI OG ETIKK 
 
LIVET 

 Jeg kan sette ord på tanker om 
livet på jorda  

 Jeg kan samtale om hvordan vi 
kan få en bedre jord 

 Jeg kan forklare hva som lever 
 Jeg kan undre meg over alt det vi 

mennesker kan gjøre og tenke 
 Jeg kan samtale om og sette ord 

på tanker om menneskelivet. 
TANKER OG FØLELSER 

 Jeg kan uttrykke egen tanker og 
følelser 

 Jeg kan samtale om hvordan 
mennesker kan reagere ulikt på 
samme ting 

MANGFOLD 
 Jeg kan samtale om mangfoldet i 

naturen og at ingen er like 
 Jeg kan bidra i en filosofisk 

samtale 
 
 
 

LIVVSYN, FILOSOFI OG 
ETIKK 

HUMANISME 
 Jeg kan fortelle om Human-Etisk 

Forbund 
 Jeg kan kjenne igjen symbolet for 

Human-Etisk Forbund 
 
FÅ NAVN – HUMANISMEN 
 Jeg kan samtale om den humanistiske 

seremonien navnefest 
 
MENNESKERS BOFORHOLD 
 Jeg kan samtale om ulike 

arkitektoniske forskjeller på hus i ulike 
kulturer 

 Jeg kan delta i en samtale om 
menneskers behov og verdighet 
knyttet til boforhold  

 
 

 

FILOSOFI OG ETIKK 
 
RESPEKT OG HØFFLIGHET 
 Jeg kan uttrykke tanker om respekt 

for andre mennesker 
 Jeg kan samtale om innholdet i den 

gylne regel 
 Jeg kan snakke om hva det vil si å 

være høflig 
 
ORD OG KROPPSPRÅK 
 Jeg kan samtale om hva ord kan 

betyr for andre mennesker  
 Jeg kan samtale om hvordan vi bør 

snakke til hverandre 
 Jeg kan snakke om betydningen av 

kroppsspråk 
 Jeg kan bidra i en filosofisk samtale 
 
FAMILIEN 
 Jeg kan samtale om hva det vil si å 

være med å ta ansvar i en familie 
 Jeg kan snakke om ulike typer 

familier 
 Jeg kan samtale om hvordan 

familien er fremstilt i ulike kunstverk 
 
VENNSKAP - ENSOMHET 
 Jeg kan samtale om glede og sorg i 

forbindelse med vennskap og 
ensomhet 

 Jeg kan skrive noen setninger om 
verdien av et vennskap 

 Jeg kan samtale om hva det vil si å 
være et godt forbilde 

 
 

  



MÅL OG VURDERINGSKRITERIER 3.-4.trinn 

KRISTENDOM 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

ABRAHAM, ISAK OG JAKOB 
 Jeg kan fortelle om Abraham og Sara 

som får sønnen Isak 
 Jeg kan fortelle om Isak og Rebekka 

som fikk tvillingene Esau og Jakob 
 Jeg kan fortelle om Esau og Jakob. 
 Jeg kan fortelle om Jakobs drøm. 
 Jeg kan fortelle om hvordan Esau og 

Jakob ble venner igjen. 
 
JULEFEIRING 
 Jeg kan fortelle fra Jesu fødsel i 

Betlehem. 
 Jeg kan fortelle hvordan de kristne 

feirer jul og kan noen julesanger.  
 

JESUS DISIPLER 
 Jeg kan navnet på noen av Jesu 

disipler og hvordan de ble valgt. 
  
DE TI SPEDALSKE 
 Jeg kan fortelle historien om Jesus og 

de ti spedalske. 
 Jeg kan samtale om forståelsen av 

historien de ti spedalske 
SAKKEUS 
 Jeg kan gjenfortelle historien om 

Sakkeus. 
 Jeg kan samtale om tanker de gjorde 

seg da de hørte historien 
DEN LAMME MANNEN 
 Jeg kan gjenfortelle hva Jesus gjorde 

for den lamme mannen. 
 Jeg kan forklare hva helbredelse og 

tilgivelse betyr. 
FARISEEREN OG TOLLEREN 
 Jeg kan gjengi lignelsen om fariseeren 

og tolleren, og forstå meningen med 
historien. 

LIGNELSEN OM DEN BORTKOMMNE 
SØNNEN 

 Jeg kan gjenfortelle historien om den 
bortkomne sønnen 

 
KIRKEN LOKALT 
 Jeg kan fortelle om og kjenne igjen noe 

av det som finnes i en kirke. 
 Jeg kan beskrive den lokale kirken og 

fortelle om den. 
 Jeg kan besøke en lokal kirke 
 Jeg kan samtale om hvordan den 

lokale kirken er utsmykket 
 
BIBELENS LEVEREGLER OG INNHOLD 

 Jeg vet hva Bibelen forteller om hva 
Jesus har lært menneskene og hvordan 
de skal være mot hverandre 

 Jeg kjenner til at Bibelen er delt i to 
 Jeg kjenner til de ti bud. 
 
BØNN, SALMER OG GUDSTJENESTE 
 Jeg kan forklare hva bønn er. 
 Jeg vet hva en salme er og kjenner til 

noen. 
 Jeg kan samtale om hva gudstjeneste 

er. 
 Jeg kan lese/synge salmer som brukes i 

kirken 
 
PÅSKEFEIRING 
 Jeg kan fortelle om hvordan påske 

feires i kirken. 
 Jeg kan samtale om og finne eksempler 

på symboler brukt i forbindelse med 
påske 

 Jeg kan fortelle om påskeuka i 
Kautokeino. 

JOSEF  
 Jeg kan gjøre rede for hovedtrekkene i 

fortellingen om Josef. 
 

JESUS INNTOG I JERUSALEM 
 Jeg kan fortelle om de mest sentrale 

hendelsene under Jesu inntog i 
Jerusalem. 
 

JESUS SISTE MÅLTID 

 Jeg kan fortelle om de mest sentrale 
hendelsene under Jesu siste måltid med 
disiplene. 

 
PÅSKEFORTELLINGEN 

 Jeg kan fortelle om innholdet i 
påskefortellingen i Bibelen: 

- hvordan Peter svek Jesus. 
- hvordan Jesus ble tatt til fange i 

Getsemane.  
- de mest sentrale hendelsene ved 

Jesu korsfestelse og død. 
- Jesu oppstandelse. 
- noe av det Jesus sa i sin siste 

befaling til disiplene. 
 Jeg kan navnene på påskedagene og 

hvordan de henger sammen med 
påskefortellingen i Bibelen. 
 
 

 
 
 

JESUS DRAR TIL HIMMELEN 
 Jeg kan forklare hva Kristi 

himmelfartsdag er. 
 

DÅP 
 Jeg vet hva dåp er og kjenner til 

hvordan denne praktiseres litt ulik i 
forskjellige kristne trossamfunn. 

 
PINSE 
 Jeg kan fortelle hva pinsen er. 
 Jeg kan forklare hva de kristne mener 

med Den hellige ånd. 
 
KIRKEN I VERDEN 
 Jeg hva en apostel er.  
 Jeg vet hva misjon er. 
 
KIRKEN I NORGE 
 Jeg kan forklare hvordan nordmenn 

fikk kjennskap til kristendommen. 
 Jeg kan fortelle om hvordan Norge ble 

forandret da kristendommen kom. 
 Jeg kan fortelle om kristendommens 

historie i lokalmiljø og distriktet. 
 Jeg kan fortelle hva Hallvard gjorde 

som førte til at han ble helgen. 
 Jeg kan fortelle i hvilken by St. 

Hallvardskatedralen lå. 
 Jeg kan fortelle om hvorfor Sunniva 

ble helgen. 
 
MUSIKK, KUNST OG KULTUR 
 Jeg kan lese eller synge en salme som 

ble brukt i Irland på 700-tallet. 
 



JØDEDOM OG ISLAM 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

JØDEDOM: 
 

MOSES I SIVET 
 Jeg kan fortelle om da Moses ble 

funnet av faraos datter 
 
DEN BRENNEDE TORNEBUSK 
 Jeg kan gjenfortelle historien om Moses 

og den brennende tornebusken. 
 
ISRAELSFOLKETS FLUKT 
 Jeg kan fortelle om israelsfolket som 

flykter fra Egypt (ti plager). 
 Jeg kan fortelle om reisen gjennom 

Egypt. 
 
ÅPENBARINGEN AV TORAEN 
 Jeg kan fortelle om åpenbaringen av 

Toraen 
 

BILDER OG KALLIGRAFI 
 Jeg vet at det er bildeforbud slik at det 

ikke finnes malerier eller skulpturer i 
synagogene 

 Jeg vet at kalligrafi er en viktig del av 
den jødiske kunsten 

ISLAM: 
MUHAMMAD MØTER GUD 
 Jeg kan fortelle om Muhammas 

nattreise 
 Jeg kan forklare hvem Muhammad er 

og hvorfor han er viktig i islam 
 
MUHAMMADS FLUKT TIL MEDINA 
 Jeg kan fortelle om da Muhammad 

flykter til Medina 
 Jeg kan neven byene Mekka og Medina 

som viktig byer i Islam og si litt om 
hvorfor de er viktige 

 Jeg kan forklare hvordan muslimer 
tror Zamzam-kilden og byen Mekka ble 
til 

 
IBRAHIM OG ISMAIL 
 Jeg kan fortelle om Ibrahim og sønnen 

Isamil 
 Jeg kan fortelle om innholdet i 

fortellingen om Ibrahim som blir bedt 
om å ofre Ismail 
 

ALLAH 
 Jeg vet at Allah er det arabiske navnet 

for Gud 
 

 MUSLIMSK KUNST 
 Jeg kan gjenkjenne og fortelle om 

muslimsk kunst 

JØDEDOM: 
 
PESACH 
 Jeg kan fortelle og snakke sammen om 

hvordan og hvorfor Pesach feires. 
 
KLAGEMUREN 
 Jeg vet hva vestmuren (klagemuren er) 

og hvorfor den er viktig for jødene. 
 Jeg kan samtale om hva bønn er. 
 
PURIM 
 Jeg kan samtale om hvordan og 

hvorfor jødene feirer purim. 
 
LEVEREGLER 
 Jeg kan fortelle hvor de jødiske 

levereglene står. 
 Jeg kan forklare og presentere noen av 

de matreglene som gjelder i følge 
jødisk tro. 

 
LYSUNDERET OG HANNUKA 
 Jeg kan fortelle historien om 

lysunderet 
 Jeg kan forklare hva en hanukkastake 

er og hvordan den ser ut. 
 Jeg vet hva vestmuren (klagemuren er) 

og hvorfor den er viktig for jødene. 
 
JØDISK BØNN OG SANG 
 Jeg kan lytte til en jødisk bønn 
 Jeg kan lytte til eller synge en jødisk 

sang 
 

ISLAM: 
 
ID AL-ADHA 

 Jeg kan fortelle om hvordan og 
hvorfor id al-adha feires 

 Jeg kan fortelle om pilgrimsreisen 
til Mekka 

 Jeg kan fortelle om noen av 
matreglene i Islam 

 
BØNNEN I ISLAM 

 Jeg kan fortelle om bønnen i Islam 
 
HELLIGE STEDER OG GJENSTANDER 

 Jeg kan gi eksempler på hellige 
steder eller gjenstander for en 
muslim 

 
 
 
 

 

  



HINDUISME OG BUDDHISME 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

HINDUISME 
 
VISHNU 
 Jeg kan fortelle om guden Vishnu 
 Jeg vet at hinduismen har mange 

guder og gudinner 
 
KRISHNA 
 Jeg vet hva en avatar er 
 Jeg vet at Krishna er en av avatarene 

til Vishnu 
 Jeg kan fortelle en historie om Krishna 
 
RAMA 
 Jeg vet ar Rama er en av Vishnus 

avatarer 
 Jeg kan fortelle historien om prins 

Rama 
 Jeg vet hvilke egenskaper det er som 

gjør Rama så populær 
 
MUSIKK, KUNST OG KULTUR 
 Jeg kan samtale om hvordan 

gudene/gudinnene er fremstilt på 
bilder eller som skulpturer 

 
 

BUDDHISME 
 
SIDDHARTA BLIR FØDT 
 Jeg kan forkalre hva dronning Mayas 

drøm betydde 
 Jeg kan fortelle om Buddhas fødsel og 

barndom 
 
SIDDHARTA BLIR BUDDHA 
 Jeg kan fortelle hvilke fire tegn 

Siddharta så 
 Jeg kan gjengi hvilke spørsmål han 

grublet på 
 Jeg kan fortelle hvordan Siddharta ble 

en buddha 
 
MUSIKK, KUNST OG KULTUR 
Jeg kan samtale om symbolikken til 
lotusblomsten 

HINDUISME 
 
DIVALI OG PONGAL 

 Jeg kan forklare hvorfor hinduene 
feirer divahli og pongal 

 Jeg kan forklare hvordan 
hinduene feirer divalhi og pongal 

 
LEVEREGLER I HINDUISMEN 

 Jeg kan forklare hva pudsja er 
 Jeg vet hva hinduene synes det er 

viktig å lære barna sine 
 
KARMAS LOV 

 Jeg kjenner til Karmas lov 
 Jeg vet hvorfor det er så viktig for 

hinduene å være god mot alt som 
lever 

 
MUSIKK, KUNST OG KULTUR 

 Jeg kan samtale om hvordan 
hinduer pynter til høytider og kler 
seg i ulike anledninger 

BUDDHISME 
 
LEVEREGLER 
 Jeg kan gjengi de fem levereglene 
 Jeg kan fortelle hva karma er 
 
VULAN 
 Jeg kan fortelle hva Buddhister gjør 

når det er Vulan 
 Jeg kan fortelle hva buddhister gjør i 

tempelet 
 
MUNKER OG NONNER 
 Jeg kan fortelle hva munker og nonner 

gjør, og hvordan de lever 
 
MUSIKK, KUNST OG KULTUR 
 Jeg kan samtale om den symbolske 

bruken av røde og hvite roser 

  



LIVVSYN, FILOSOFI OG ETIKK 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

LIVSSYN 
 
HUMANISME 

 Jeg kan forklare hva 
ordet humanisme betyr 
og si noe om hva som er 
viktig for humanister 

 Jeg kan samtale om hva 
humanisme er  

 Jeg fortelle om 
livssynshumanismen som 
et ikke-religiøst livssyn 

 Jeg kan fortelle om 
Margarete Bonnevie 

 
MENNESKERETTIGHETER 

 Jeg kan fortelle om 
menneskerettighetene 

 Jeg kan forklare hvorfor 
menneskerettighetene er 
viktige for humanister 

 
 

 

FILOSOFI OG ETIKK 
 
LIVET  
 Jeg kan sette ord på tanker om universet og 

livet på jorda 
 Jeg kan lytte til andre og gi respons 
 Jeg kan forklare hva som lever 
 
VÅRE TANKER 
 Jeg kan undre meg over alt det vi mennesker 

gjør og kan tenke 
 Jeg kan gi respons på andres tanker 
 
DRØMMER 
 Jeg kan uttrykke egne tanker og drømmer 
 Jeg kan forklare hvorfor vilje er viktig 
 Jeg kan gi respons på andres drømmer 
 
FAMILIEN 
 Jeg kjenner til ulike familiestrukturer 
 Jeg kan samtale om hvilke oppgaver jeg hjelper 

til med hjemme 
 Jeg kan samtale om å ta ansvar i familien 
 Jeg kan snakke om hvordan uenighet og 

krangel kan føre til nye løsninger 
 
ENSOMHET OG SORG 
 Jeg kan sette ord på hva det vil si å være 

ensom og forlatt 
 Jeg kan sette ord på tanker rundt sorg og død 
 Jeg kjenner til at ikke alle barn har den 

tryggheten som en familie kan gi 
 
FN 
 Jeg kjenner til bakgrunnen for 

verdenserklæringen om menneskerettighetene 
ble vedtatt 

 Jeg kjenner til hva som ligger i uttrykket 
“rettferdighet for alle” 

 Jeg vet hva FNs barnekonvensjon inneholder, 
og kan samtale om rettigheter barn har 

 Jeg vet at det er store forskjeller i verden barn 
har det og kan reflektere rundt dette 

LIVSSYN 
 
HUMANISMENS LEVEREGLER 
 Jeg kan fortelle om hvordan 

humanister mener vi kan finne 
ut hva som er rett og galt 

 Jeg kan forklare hvorfor 
humanister mener vi trenger 
regler 

 Jeg kan gjengi innholdet i 
gjensidighetsregelen 

 
HUMAN-ETISK FORBUND 
 Jeg kan fortelle om Human-Etisk 

Forbund 
 Jeg kan nevne de fire 

humanistiske seremoniene vi har 
i Norge 

 
 
 

FILOSOFI OG ETIKK 
 
SOKRATES 
 Jeg vet hvem Sokrates var 
 Jeg kan samtale om spørsmål Sokrates stilte 
 Jeg vet hva en filosof er 
 Jeg kan forklare hvorfor Skrates stilte 

spørsmål 
 Jeg kan fortelle hva Sokrates mente med 

“tankebarn” 
 Jeg kan samtale om hvordan Sokrates mente 

vi kan gjøre det rette 
 
FILOSOFISK SAMTALE 
 Jeg vet hva en filosofisk samtale er 
 Jeg kan delta i en filosofisk samtale 
 
RETT OG GALT 
 Jeg kan reflektere over begrepet samvittighet 
 Jeg kan være med å samtale om etiske 

dilemmaer, rett og galt 
 
DEN GYLNE REGEL 
 Jeg kjenner til den gylne regel 
 Jeg kan reflektere over hav den gylne regel 

kan bety for vårt forhold til andre mennesker 
 
VENNSKAP – ENSOMHET - MOBBING 
 Jeg kan samtale om glede og sorg i 

forbindelse med vennskap 
 Jeg kan samtale om verdien av vennskap 
 Jeg kan gjøre noe for å vise vennlighet 
 Jeg kan forklare hva mobbing er ut fra 

definisjonen i Olweus 
 Jeg kan snakke om og vise hvordan vi kan 

stille opp for andre 
 Jeg vet hva jeg skal gjøre om jeg ser noen bli 

mobbet 
 
KONFLIKTLØSING 
 Jeg kan forklare hva toleranse og respekt er 
 Jeg kan lære teknikker for å løse konflikter 

 



Kompetansemål 5.-7.trinn 

Kristendom 
 forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over 

forholdet mellom Bibelen og språk og kultur 
 gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien 

til profetene 
 gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus 
 fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra 

urmenigheten til reformasjonstiden 
 fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge 

fram til reformasjonen 
 beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom 
 samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, 

menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster 
 samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og 

noen sang- og salmetekster 
 forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og 

sentrale ritualer 
 gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet og distriktet 
 beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres 

betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage 
presentasjoner 

 presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen 
 

Jødedom 
 forklare hva Tanak, Tora og Talmud er og samtale om sentrale jødiske 

fortellinger 
 samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, 

menneskesyn, trosbekjennelsen, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster 
 forklare jødisk kalender og tidsregning og beskrive jødiske høytider og sentrale 

ritualer 
 beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og 

nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner 
 presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til jødedommen 

 

 

 

Islam 
 forklare hva Koranen og hadith er og samtale om sentrale islamske fortellinger 
 samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, 

menneskesyn, trosartiklene, de fem søyler, aktuelle etiske utfordringer og 
utvalgte tekster 

 forklare utgangspunktet for islamsk tidsregning og beskrive islamske høytider 
og sentrale ritualer 

 beskrive moskeen og reflektere over dens betydning og bruk og nytte digitale 
verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner 

 presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til islam 
 

Hinduisme 
 samtale om sentrale fortellinger i hinduismen 
 samtale om hinduisme, hinduistisk livstolkning og etikk med vekt på noen 

guder og gudinner, synet på tilværelsen og det guddommelige, menneskesyn, 
aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster 

 forklare hinduistisk høytidskalender og beskrive hinduistiske høytider og 
sentrale ritualer 

 beskrive tempelet og reflektere over dets betydning og bruk og nytte digitale 
verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner 

 presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til hinduismen 
 

  



Buddhisme 
 samtale om sentrale buddhistiske fortellinger 
 samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, 

synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle etiske 
utfordringer og utvalgte tekster 

 forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og 
sentrale ritualer 

 beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk og 
nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner 

 presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til buddhismen 
 

Livssyn 
 samtale om hva et livssyn kan innebære 
 forklare hva et humanistisk livssyn er og samtale om humanistisk livstolkning 

og etikk med vekt på virkelighetsforståelse, menneskesyn, aktuelle etiske 
utfordringer og utvalgte tekster fra humanistisk tradisjon 

 samtale om bakgrunn og særpreg for Human-Etisk Forbund i Norge og 
livssynshumanismen i verden 

 beskrive markeringer og sentrale seremonier innenfor livssynshumanismen i 
Norge 

 presentere ulike kunst- og musikkuttrykk som gjenspeiler humanisme 
 

 
Filosofi og etikk 

 forklare hva filosofi og etikk er 
 fortelle om Platon og Aristoteles og diskutere noen av deres ideer 
 samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer 

knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn 
 samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom 

kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene 
 drøfte noen verdispørsmål som samiske urfolk er opptatt av i vår tid 
 samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og 

reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet 
 samtale om filosofi, religion og livssyn som grunnlag for etisk tenkning og 

kunne drøfte noen moralske forbilder fra fortid og nåtid 
 diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme 
 forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og 

samtale om betydningen av dem 

 

 

 

  



KRISTENDOM – 5.trinn 

Lokale vurderingskriterier  - Kjennetegn på måloppnåelse - 
 
Å LEVE SOM KRISTEN 
 Jeg kan vise på et verdenskart hvor 

kristendommen er mest utbredt. 
 Jeg kan si noe om det viktigste i kristen tro ved å 

bruke egne nøkkelord. 
 Jeg kan delta i en samtale om hvorfor Gud sendte 

Jesus til verden i følge kristen tro. 
 Jeg kan forklare hva kristne mener med tilgivelse. 
 Jeg kan fortelle hva de tre delene av den 

apostoliske trosbekjennelsen handler om og si noe i 
en samtale om den apostoliske trosbekjennelsen. 

 Jeg kan fortelle om to ulike meninger kristne har 
om hvordan verden ble til. 

 
BØNN – FADER VÅR 
 Jeg kan gi eksempler på hva kristne ber om. 
 Jeg kan gi eksempler på hvor og hvordan kristne 

ber. 
 Jeg kan skrive eller komme med innspill om hva de 

kristne ber om når de ber Fadervår. 
 Jeg kan bidra med innspill i en samtale om 

Fadervår 
 
RETT OG GALT 
 Jeg kan gi eksempler på regler fra Bibelen. 
 Jeg kan si den gylne regel. 
 Jeg kan gjengi hovedinnholdet og bidra med 

innspill i en samtale om de ti bud. 
 Jeg kan nevne minst to etiske problemstillinger og 

delta med innspill i en samtale om etiske 
utfordringer for kristne. 

 
 
 

 
RITUALER 
 Jeg kan fortelle om likheter og forskjeller mellom 

barnedåp og troendes dåp 
 Jeg kan gi eksempler på forskjeller mellom kirkelig 

konfirmasjon før og nå 
 Jeg kan lage et tankekart og fortelle om fire kristne 

ritualer 
 Jeg kan forklare hva håp har med en kristen begravelse 

å gjøre 
 
DE FØRSTE KRISTNE 
 Jeg kan bruke nøkkelord til å fortelle om de første 

kristne 
 Jeg kan vise på en tidslinje når de første kristne levde 
 Jeg kan forklare hvorfor kristen i Romerriket ble drept 

og forfulgt 
 

KRISTENDOMMEN SPRER SEG 
 Jeg kan skrive minst fem setninger om Konstantin og 

hva han gjorde for kristendommen 
 Jeg kan nevne to måter kristendommen spredte seg på 

i middelalderen 
 Jeg kan gi tre eksempler på noe kristen mennesker 

gjorde i middelalderen for å vise at de var kristne 
 Jeg vet hvordan kirken ble rik i middelalderen 
 Jeg kan skrive tre faktasetninger om paven i 

middelalderen 
 Jeg kan fortelle til læringspartneren min hva 

korstogene var og hvorfor kristne dro på korstog 
 Jeg kan bidra til å lage og spille en dramatisering av 

Frans av Assisi 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
REFORMASJONEN 
 Jeg kan fortelle hva folk mislikte med kirken og 

protesterte mot under reformasjonen 
 Jeg kan lage en tidslinje som beskrive Martin Luthers 

liv og fortelle ut fra denne 
 Jeg kan forklare hva avlatshandel betyr, og hva 

Martin Luther mente om det 
 Jeg vet hvorfor den norske kirke blir kalt luthersk 

protestantisk kirke 
 
 
KRISTENDOMMEN KOMMER TIL NORGE 
 Jeg kan nevne ulike måter kristendommen kom til 

Norge på i middelalderen 
 Jeg kan nevne to konger som ville innføre 

kristendommen i Norge 
 Jeg kan fortelle hvorfor folk dro til Nidaros i 

middelalderen på pilgrimsreise 
 
SAMISK NATURRELIGION OG TVANGSKRISTNING 
 Jeg kan fortelle kort hva samene trodde på før 

kristendommen kom 
 Jeg kan nevne eksempler på hvordan de ofret til sine 

guddommelige makter 
 Jeg kan beskrive noaidenes tromme og hva den ble 

brukt til 
 Jeg kan skrive fire faktasetninger om statens 

tvangskristning av samer 
 

  



JØDEDOM – 5.trinn ISLAM – 5.trinn 
Lokale vurderingskriterier  - Kjennetegn på måloppnåelse – JØDEDOM Lokale vurderingskriterier  - Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Å LEVE SOM JØDE 

 Jeg vet hva en jøde er 
 Jeg kan nevne to land i verden der mange jøder bor 
 Jeg kan nevne en by i Norge der det er en synagoge 
 Jeg kan bidra med innspill i en samtale om jødenes gudstro og hvorfor jødene 

ser på seg selv som Guds utvalgte folk 
 Jeg kan gjengi innholdet i teksten som begynner med “Hør, Israel!” 
 Jeg kan skrive tre regler som jøder må følge på kjøkkenet 
 Jeg kan bidra med innspill i en samtale om hva som kan være vanskelig å få til 

når en skal lage mat etter de jødiske reglene 
 
JØDISKE HØYTIDER  

 Jeg kan nevne minst tre jødiske høytider 
 Jeg kan fortelle når og hvor jødene feirer sabbat 
 Jeg kan fortelle hva pesach feires til minne om 
 Jeg kan tegne et sederfat, og fortelle hav minst tre av matvarene på fatet 

symboliserer  
 Jeg kan forklare hva som gjør at de jødiske høytidene kommer på samme tid 

hvert år 
 Jeg kan si to faktasetninger om jom kippur 
 Jeg kan tegne noe som beskriver hvordan jødene feirer løvhyttefesten 
 Jeg kan gjenfortelle en av fortellingene som hører til den jødiske høytiden 
 Jeg kan lage et tankekart om jødiske høytider og fortelle ut fra dette 

 
JØDISKE RITUAL 

 Jeg kan fortelle hav omskjæring er og hvorfor jødiske gutter blir omsåret 
 Jeg kan si tre faktasetninger om hva bar mitsva og bat hajil er 
 Jeg kan bidra i en samtale om menn og kvinners oppgaver i en jødisk menighet 
 Jeg kan tegne et jødisk gravsted som viser hva jødene legger på graven, og 

forklare hvorfor 
 

 
Å LEVE SOM MUSLIM 

 Jeg vet hva en muslim er 
 Jeg kan vise på et kart hvor i verden det er flest muslimer 
 Jeg kan fortelle om de fem søylene ut i fra et tankekart eller en tabell 
 Jeg kan bidra med innspill i en samtale om en eller flere av søylene 

 
GUD OG MENNESKET 

 Jeg kan bidra med innspill i en samtale om Guds allmakt og lydighet mot gud i 
Islam 

 Jeg kan gi eksempler på situasjoner der noen muslimer kan si “in sha Allah” og 
si noe om hva det betyr for en muslim 

ID 
 Jeg vet hva fastemåneden til muslimene heter 
 Jeg kan si fire setninger om hvordan muslimen feirer id 

 
HVERDAG OG HØYTID 

 Jeg kan fortelle hva ordene hala og haram betyr 
 Jeg kan gi minst to eksempler på situasjoner der muslimer må tenke på hva som 

er lov 
 Jeg kan si noen setninger om hva som skjer med en muslim etter fødselen og i 

forbindelse med døden. 
 Jeg kan søke informasjon og lage en presentasjon av noen islamske høytider og 

hva som kjennetegner disse ved hjelp av digitale verktøy 
 Jeg kan vise eksempler på hvordan musikk brukes til høytid og fest 

 

 

  



HINDUISME – 5.trinn BUDDISME - 5.trinn 
Lokale vurderingskriterier  - Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Å LEVE SOM HINDU 
 Jeg vet hva en hindu er 
 Jeg kan bruke et kart og peke ut de tre landene i verden som har størst antall 

hinduer 
 Jeg kan lage en tegning som viser hva dharma er 
 Jeg kan fortelle hva samsara og gjenfødsel er 
 Jeg kan lage fem faktasetninger om hinduistisk tro 
 Jeg kan lage en ordliste med minst fem ord som beskriver hinduistisk tro 
 Jeg kan fortelle om regler som er viktige for hinduer 
 Jeg kan delta i en samtale om hinduistisk tro 
 
RITUALER I HINDUISMEN 
 Jeg kan lage en oversikt over hvordan hinduer gjør pudsja 
 Jeg kan lage en liste som viser seremonier i hinduers liv 
 Jeg kan fortelle om hvordan pudja gjennomføres ut fra en liste jeg har laget 
 Jeg kan fortelle hvorfor hinduer ber til forskjellige guder 
 
HØYTIDER 
 Jeg kan forklare hva månekalender er 
 Jeg kan lage en digital presentasjon om en av de hinduistiske festene  
 Jeg kan lage en divalilampe og fortelle hvordan den brukes 
 
 

 

 
Å LEVE SOM BUDDHIST 

 Jeg vet hva en buddhist er 
 Jeg kan lage en fagtekst om Buddas lære 
 Jeg kan bruke et kart og peke ut der det bor flest buddhister 
 Jeg vet hva karma er 
 Jeg kan finne handlinger og tanker som kan gi god og dårlig karma 
 Jeg kan forklare hva som menes med veien mot nirvana 
 Jeg kan bidra i en samtale om gjenfødsel 
 Jeg kan delta i en samtale om de fire edle sannhetene 
 Jeg kan si hvilke deler den åttedelte veie består av 
 Jeg kan dela i en samtale om hva en buddhist mener er rett og galt 

 
HVERDAG OG HØYTID 

 Jeg kan fortelle hva pudja er og hvordan det utføres hjemme og i tempelet. 
 Jeg kan fortelle om de tre juvelene 
 Jeg kan fortelle om den buddhistiske kalenderen 
 Jeg kan bruke internett til å finne ut når buddhistiske høytider feires 
 Jeg kan lage en presentasjon av en buddhistisk høytid 
 Jeg kan forklare hva et måneår er 
 Jeg kan fortelle hvordan buddhister feirer vesak og vulan  

 
SKIKKER I BUDDHISMEN 

 Jeg kan bidra i en samtale om det buddhistiske samfunnet, sanghaen 
 Jeg kan fortelle om unge gutters innvielse i kloster 
 Jeg vet hvilken farge som er hellig  
 Jeg kan skrive faktasetninger om buddhistiske skikker 
 Jeg vet at buddhister har forskjellige skikker etter hvor i verden de bor 

 
 

  



LIVSSYN – 5.trinn FILOSOFI OG ETIKK – 5.trinn 
Lokale vurderingskriterier  - Kjennetegn på måloppnåelse  

 
HUMANISTISK LIVVSYN 

 Jeg kan bidra i en samtale om hva livssyn kan være 
 Jeg kan forklare hva et humanistisk livssyn er 
 Jeg kan lage tre faktasetninger som forteller hva som er viktig for en 

livssynshumanist 
 Jeg kan forklare hva ordene ateist og agnostiker betyr 
 Jeg kan delta i en samtale om hvordan en livssynshumanist ser på et menneske 
 Jeg kan forklare hvorfor forskning og vitenskap er viktig for en 

livssynshumanist 
 Jeg kan bidra i en samtale om hvordan regler har blitt forandret når mennesker 

har tenkt nye tanker 
 
HUMAN-ETISK FORBUND 

 Jeg kan bidra i en samtale om Human-Etisk forbund 
 Jeg kan skrive en fagtekst om human-etisk forbund 
 Jeg kan lage et forslag til et navnefestdokument 
 Jeg kan fortelle om seremonier i regi av Human-Etisk forbund 
 Jeg kan fortelle hva som skjer i en humanetisk konfirmasjon 
 Jeg kan finne ut hvor mange ungdommer som velger humanetisk konfirmasjon 

hvert år 
 Jeg kan lage en brosjyre som beskriver seremonier innenfor livssynshumanismen 

 
 

 

 
VÆRE FORBILDE 

 Jeg kan lage mitt eget våpenskjold 
 Jeg kan gi eksempler på mennesker som har satt sitt preg på verden og forklare 

hvorfor 
 Jeg kan forklare hvordan jeg kan finne ut hvilke valg som er gode 
 Jeg kan delta i en samtale om identitet og forbilder 
 Jeg kan gi eksempel på når jeg var et godt forbilde 

 
FAMILIEN  

 Jeg kan si noe om hva som er voksnes oppgaver, og hva som er barnas 
oppgaver i familien 

 Jeg kan forklare hva det betyr at vi har likestilling i Norge 
 Jeg kan gi eksempler på at det ikke er full likestilling i Norge 
 Jeg kan delta i en samtale om utfordringene ved å leve sammen 

 
ETIKK 

 Jeg kan forklare hva etikk er og hvorfor vi trenger etikk 
 Jeg kan gi eksempler på etiske regler 
 Jeg kan gi eksempler etiske og uetiske handlinger 
 Jeg kan delta i en samtale om hva som bør straffes og hva som bør belønnes 

(gode intensjoner eller gode resultater av en handling) 
 
FILOSOFISK SAMTALE 

 Jeg kan delta i en filosofisk samtale 
 Jeg kan si noe som er spesielt med en filosofisk samtale 
 Jeg kan forklare hva ordet filosofi betyr, og hva som kan være en filosofs 

oppgave 
 Jeg kan delta i en samtale  om hvorfor mennesker ikek har samme autoritet som 

de hadde tidligere 
 
IKT OG SAMFUNNET 

 Jeg kan forklare hva som annerledes med den mediehverdagen vi har nå, og slik 
mennesker levde sammen før 

 Jeg kan drøfte utfordringer knyttet til de nye mediene 
 Jeg vet hvor viktig kildekritikk er og at det produseres mye falsk informasjon på 

nett. 
 
 
 

 



MÅL OG VURDERINGSKRITERIER 6.trinn 

KRISTENDOM – 6.trinn 

Lokale vurderingskriterier – Kjennetegn på måloppnåelse 
BIBELEN  

 Jeg kan forklare forskjellen på Det gamle 
testamentet og Det nye testamentet. 

 Jeg kan si hvor mange bøker Bibelen består 
av og nevne noen eksempler fra både det nye 
og det gamle testamentet.  

 Jeg kan finne fram til riktig bok, kapittel og 
vers når jeg skal slå opp i Bibelen og kunne 
finne juleevangeliet. 

 Jeg kan skrive en kort tekst om Bibelens 
hovedfortelling. 

 
BIBELEN OG SPRÅKET 

 Jeg kan nevne fire bibelske navn som er i bruk 
i dag og gi eksempel på hvordan navn fra 
Bibelen brukes med negativ eller positiv 
betydning i dag. 

 Jeg kan gi eksempler på hendelser i en bok 
eller i en film som har likheter med hendelser i 
Bibelen. 

 
DET GAMLE TESTAMENTET 

 Jeg kan tegne en tidslinje og vise på den når 
fortellinger i Det gamle testamentet er fra. 

 Jeg kan navnet på noen bøker i det gamle 
testamentet 

 
 

 

FEDREHISTORIEN 
 Jeg kan forklare slektskapet mellom Abraham, 

Isak, Jakob og Josef ved å bruke en tegning som 
jeg tegner selv. 

 Jeg kan fortelle om hvordan Sara og Abraham fikk 
sønnen Isak. 

 Jeg kan gjenfortelle en del av historien om Esau og 
Jakob. 

 Jeg kan navnet på den som ble konge da 
israelittene slo sammen landområdene sine til et 
land igjen. 

 
KONGER OG PROFETER 
 Jeg kan gjenfortelle historien om David og Goliat. 
 Jeg kan forklare hva en profet var. 
 Jeg kan navnet på en av profetene i Det gamle 

testamentet. 
 
KRISTNE TROSSAMFUNN I NORGE 
 Jeg kan nevne tre kristne trossamfunn som finnes i 

Norge 
 Jeg kan dra på besøk til et kristent trossamfunn i 

lokalområdet 
 Jeg kan finne ut hvilke trossamfunn som finnes i 

lokalsamfunnet mitt og si noe om hver av disse 
 Jeg kan forklare begrepene kirke, bedehus og 

arbeidskirke 
 Jeg kan skrive minst fem aktiviteter som foregår i en 

kirke i et tankekart 
 Jeg kan forklare hva en preken er  
 
 
 

KRISTNE ORGANISASJONER I VERDEN 
 Jeg kan forklare begrepet kristen organisasjon 
 Jeg kan gi eksempler på hva en misjonsorganisasjon 

gjør 
 Jeg kan bidra i en samatle om hvordan det er å være 

kristen i f.eks. Kina 
 
KIRKEBYGGET 
 Jeg vet hvorfor kristne begynte å bygge kirker 
 Jeg kan skille en kirke fra andre bygninger på et bilde 
 Jeg kan nevne ulike byggematerialer som kan bli brukt 

i en kirke 
 Jeg kan finne kjennetegn for kirkebygg 
 Jeg kan tegne minst to symboler som er vanelige i 

kunst i kirkerommet 
 Jeg kan lage en tegning og navngi minst åtte 

gjenstander som er vanlige i et kirkerom 
 
KUNST 
 Jeg kan kjenne igjen minst to personligheter fra 

kristendommen i et kunstverk på grunn av 
kjennetegnene deres  

 Jeg kan skrive tre faktasetninger om kunstverket 
“Nattverden” 

 Jeg kan lage en presentasjon av et annet kunstverk 
med kristent motiv for klassen og fortelle om dette. 

 

 

 

  



JØDEDOM – 6.trinn ISLAM – 6.trinn 
Lokale vurderingskriterier – Kjennetegn på måloppnåelse 

JØDEDOM: 
JØDENES HELLIGE TEKSTER 

 Jeg kan navnene på jødenes hellige skrifter. 
 Jeg kan forklare forskjellen mellom Tanak, Toraen og Talmud. 
 Jeg kan tegne eller forklare hvordan en torarull ser ut og hva det er. 

 
ABRAHAM BLIR STAMFAR 

 Jeg kan fortelle om livet til Sara og Abraham gjennom dramatisering eller 
samtale. 

 Jeg kan gjenfortelle litt av historien om Josef 
 Jeg kan samtale om hvordan israelsfolket ble slaver i Egypt. 

MOSES 
 Jeg kan fortelle om Moses’ liv ved å delta i en samtale eller en dramatisering. 
 Jeg kan gjenfortelle litt av fortellingen om Moses. 
 Jeg kan samtale om utferden fra Egypt. 
 Jeg kan samtale om hvorfor israelsfolket ble sinte på Moses. 

 
JØDENE OG VERDEN 
 Jeg kan nevne minst to måter jøder har blitt undertrykt på, til ulike tider og på 

forskjellige steder. 
 Jeg kan bidra med innspill i en samtale om jødehat i verden. 
 Jeg kan bidra med innspill i en samtale om jødeforfølgelser under den andre 

verdenskrigen. 
 Jeg kan bidra med innspill i en samtale om jødeforfølgelser og annen form for 

mobbing og rasisme som foregår i dag. 
 Jeg kan samtale om hvordan jødeforfølgelsen skildres i Anne Franks dagbok 
 

ISLAM: 
MUHAMMAD 
 Jeg kan bruke egne ord til å fortelle om Muhammads møte med engelen Jibril 
 Jeg kan forklare hva en åpenbaring er 
 Jeg kan forklare hva det vil si å være profet 
 Jeg kan skrive faktasetninger om profeten Muhammad 
 
MEKKA OG MEDINA 
 Jeg kan bruke egen ord å fortelle om Mekke på Muhammads tid 
 Jeg kan lage en kartskisse av den arabiske halvøya og tegen inn Mekka og Medina  
 Jeg kan skrive nøkkelord om utvandringen til Medina 
 Jeg kan lage en presentasjon/plakat som viser islamsk tidsregning 
 Jeg kan søke på internett og finne ut hvilket år det er i den muslimske kalenderen 
 
KORANEN 
 Jeg kan skrive/si fire faktasetninger om Koranen 
 Jeg kan fortelle til en annen hva hadith er 
 
MUSLIMER OG VERDEN 
 Jeg kan samtale om hvordan muslimer ofte blir fremstilt i media og diskutere dette 

opp mot rasismebegrepet. 

 Jeg kan delta i en diskusjon om forskjellen på kultur og religion.  

 Jeg kan bidra i en diskusjon om likhetstrekk mellom religionene 

 
 
 
 

  



HINDUISME – 6.trinn BUDDHISME – 6.trinn 
Lokale vurderingskriterier – Kjennetegn på måloppnåelse 

 
HINDUISMENS FORTELLIGNER: 

 Jeg kan skrive ned nøkkelord og bruke disse til å gjenfortelle en hinduistisk 
fortelling 

 Jeg kan samtale om noen av hinduismens guder og gudinner 
   
SHIVA OG VISHNU 

 Jeg kan bidra i en samtale om guden Shiva og Vishnu 
 Jeg kan skrive fire faktasetninger om Shiva 
 Jeg vet hva en avatar er 
 Jeg kan kjenne igjen to av Vishnus avatarer på bilder 
 Jeg kan skrive en faktatekst om en av avatarene  
 Jeg kan fortelle om prins Rama 
 Jeg kan finne opplysninger og bilder om den hellige byen Ayodhya 
 Jeg kan samtale om Ramanaya 

 
GUDINNEN 

 Jeg kan forklare forskjellen på Gudinnen og en gudinne 
 Jeg kan lage et bilde av hinduismens gudinner 
 Jeg kan lage et dukkespill på f.eks. PuppetPals om gudinnen Durga 

 

 
BUDDHISMENS FORTELLINGER: 

 Jeg kan bruke faktasetninger jeg har skrevet til å fortelle om hellige 
buddhistiske skrifter 

 Jeg kan bruke en tegning jeg har laget og fortelle om Tripitaka 
 Jeg kan fortelle om Buddhas fødsel 
 Jeg kan gjenkjenne et bilde som forteller om Buddahs fødsel 

 
SIDDHARTA 

 Jeg kan fortelle om spådommene som kom ved prinsens fødsel 
 Jeg kan lage en tegneserie om hendelser i Siddhatas oppvekst 
 Jeg kan fortelle om Siddhartas tilværelse som asket 
 Jeg kan lage en tegning som viser Siddhartas oppvåkning som Buddha og 

fortelle om denne hendelsen 
 
BUDDHA DØR  
 Jeg kan samtale om Buddha og sannheten om livet 
 Jeg vet hvordan Buddhas død har sammenheng med nirvana 
 Jeg kan lage en tidslinje over hendelser i Buddhas liv 
 Jeg kan forklare hva bodhisattva er, ved hjelp av nøkkelord.  

 
 

 

  



LIVSSYN – 6.trinn FILOSOFI OG ETIKK – 6.trinn 
Lokale vurderingskriterier – Kjennetegn på måloppnåelse 

 
HUMANISMENS HISTORIE 

 Jeg kan bidra i en samtale om hvordan humanismens ideer har utviklet seg 
 Jeg kan fortelle om hvordan Sokrates’ tanker har påvirket humanismens 

utvikling 
 Jeg kan skrive tre faktasetninger om renessansen 
 Jeg kan fortelle om tanker og ideer om mennesket i opplysningstiden 
 Jeg kan lage en lysbildepresentasjon om Michelangelo 
  

 
CHARLES DARWIN 

 Jeg kan bidra i en samtale om Charles Darwin 
 Jeg kan fortelle hva slags betydning Charles Darwins teorier har hatt for synet 

på mennesket og verden 
 
FRIDTJOF NANSEN 

 Jeg kan lage en tidslinje og bruke den til å fortelle om Fridtjof Nansens liv 
 
MENNESKERETTIGHETER  

 Jeg kan bidra i en samtale om livssynshumanismen i verden 
 Jeg kan vise hvordan livssynshumanismens menneskesyn kan finnes igjen i 

første artikkel av FNs menneskerettigheter 
 Jeg kan lage en tabell og bruke den til å presentere ulike organisasjoner som 

arbeider for menneskerettigheter 
 
 
 

LIKHET – FORSKJELLIGHET 
 Jeg kan gi eksempler på noe alle mennesker har felles, og noe som kan være 

forskjellig 
 Jeg kan forklare forskjellen på en majoritet og minoritet 
 Jeg kan forklare hvorfor det kan oppleves som utrygt å oppsøke mennesker fra en 

annen kultur 
 Jeg har deltatt i en samtale om hva det vil si å tilhøre en kultur 

 
FORDOMMER 
 Jeg kan forklare hva en fordom er og hvorfor vi har fordommer 
 Jeg kan gi noen eksempler på fordommer 
 Jeg kan fortelle hva fordommer og rasisme kan føre til 
 Jeg har deltatt i en samtale om hvorfor vi har fordommer 
 Jeg kan delta i en samtale om ekstremisme 
 Jeg vet hvorfor unge mennesker kan bli involvert i ekstremistiske organisasjoner 
 Jeg kan drøfte hvordan vi kan forbygge ekstremisme 
 
KRIG OG FRED  
 Jeg kan delta i et rollespill om konflikthåndtering 
 Jeg kan forklare hvorfor vi ikke ønsker krig 
 Jeg kan gi eksempler på hvordan en kan arbeide for fred  
 Jeg kan delta i en samtale om hva fred er 
 Jeg kan velge en fredsprisvinner og lage en presentasjon av deres arbeid 
 
FN 
 Jeg kan fortelle om FN og menneskerettighetene 
 Jeg kan gi eksempler på menneskerettigheter 
 Jeg kan delta i en dramatisering av bruddet på en menneskerettighet 
 Jeg kan delta i en samtale om hva rettigheter er, og hvorfor vi trenger rettigheter og 

plikter 
 
SAMENE OG ANDRE UTFOLKS RETTIGHETER 
 Jeg kan forklare hva et verdispørsmål er 
 Jeg kan forklare hvordan samene har levd, og hvordan de lever i dag 
 Jeg kan gi eksempler på spørsmål som er viktig for mange samer 
 Jeg kan delta i en samtale om hva det vil si å tilhøre en minoritet 
 
FATTIGDOM – RIKDOM 

 Jeg kan fortelle om FNs rolle som fattigdoms bekjemper 
 Jeg kan gi eksempler på hvorfor det er fattigdom og rikdom 
 Jeg kan gi eksempler på mennesker som lever i fattigdom eller rikdom 
 Jeg har deltatt i en samtale om hva det vil si å være fattig eller rik 

 



MÅL OG VURDERINGSKRITERIER 7.trinn 

KRISTENDOM – 7.trinn 

Lokale vurderingskriterier – Kjennetegn på måloppnåelse 
DET NYE TESTAMENTET 
 Jeg kan skrive tre faktasetninger om Det nye 

testamentet. 
 Jeg kan nevne navnet på fem av bøkene i Det Nye 

Testamentet 
 Jeg kan finne fram til juleevangeliet i en bibel eller 

ny testamente.  
 
JESUS SOM BARN 
 Jeg kan fortelle hvordan bibelen forklarer at Maria 

ble gravid 
 Jeg kan skrive eller dramatisere en kort 

gjenfortelling av historien om Jesus som tolvåring i 
tempelet 

 Jeg kan nevne tre undere Jesus gjorde 
 
JESUS FORTALTE LIKNELSER 
 Jeg kan nevne to liknelser som Jesus fortalte 
 Jeg kan gjenfortelle liknelsen om den bortkomne 

sønnen 
 Jeg kan samtale om hva liknelse betyr 
 
PÅSKEN 
 Jeg kan fortelle hva de tre delene av den 

apostoliske trosbekjennelsen handler om og si noe i 
en samtale om den apostoliske trosbekjennelsen. 

 Jeg kan gjenfortelle de viktigste hendelsene fra 
palmesøndag og skjærtorsdag. 

 Jeg kan bidra med innspill i en samtale om hvorfor 
Jesus vasket disiplenes føtter. 

 Jeg kan skrive fire faktasetninger om hvorfor de 
kristne feirer nattverd i dag 

 Jeg kan skrive de viktigste hendelsene fra 
langfredag og påskedag. 

 Jeg kan delta i en samtale om hvorfor Jesus måtte 
dø 

 Jeg kan forklare hvorfor det er spesielt at kvinner 
kom først til den tomme graven 

PAULUS 
 Jeg kan fortelle kort om Paulus’ liv før og etter at 

Jesus viste seg for ham i et lys. 
 Jeg kan nevne tre temaer Paulus skriver om i brevene 

sine. 
 Jeg kan gjengi kort muntlig hva Paulus skriver om 

hvem som kan bli frelst, og hvordan. 
 
HØYTIDER  
 Jeg kan vise på kalenderen når kirkeåret begynner 
 Jeg kan plukke ut blant flere farger hvilke som brukes i 

kirken i adventstiden og 1.juledag og 1.påskedag. 
 Jeg kan nevne ett eller flere stikkord om hva fargene 

fiolett, hvitt, rødt og grønt står for i kirkeåret. 
 Jeg kan fortelle når på året de kristne feirer jul og 

påske 
 Jeg kan nevne de tre viktigste kristne høytidene. 
 Jeg kan nevne noen ritualer som er vanlige i 

forbindelse med kristen påskefeiring. 
 Jeg kan tegne en tegning som viser noe av det som 

skjedde på pinsedagen. 
 
JUL 
 Jeg kan forklare de kristne symbolene i minst fem av 

gjenstandene det er vanlig å pynte juletrær med. 
 Jeg kan fortelle om Sankt Nikolaus og julenissen. 
 Jeg kan nevne noen kristne tradisjoner som har blitt 

vanlige blant flok flest i norsk kultur. 
 Jeg kan fortelle hvorfor Lucia hadde lysene på hodet 

og ikke i hendene. 
 Jeg kan nevne minst to kristne markeringer eller 

feiringer som ikke har med jul, påske eller pinse. 
 

 

MUSIKK 
 Jeg kan nevne fem sanger med kristent innhold fra ulike 

musikksjangre. 
 Jeg kan gjengi teksten i en sang som har et kristent 

innhold, men ikke er en julesang. 
 Jeg kan presentere musikk knyttet til kristendommen 

ved å si noe om musikken er fra, når musikken brukes, 
og hva som knytter den til kristendommen. 

 Jeg kan gi noen eksempler på hva kristne barnesanger 
kan handle om. 

 Jeg kan bidra i  samtale om en kristen sangtekst 



 

JØDEDOM – 7.trinn ISLAM – 7.trinn 
Lokale vurderingskriterier – Kjennetegn på måloppnåelse 

 
TEMPLER OG SYNAGOGER 
 Jeg kan fortelle om synagogen ut fra mine egne nøkkelord eller mitt eget tankekart. 
 Jeg kan tegne en skisse av det jødiske tempelet, og vise hvor paktkisten ble 

oppbevart. 
 Jeg kan tegne en skisse av en synagoge, på skissen av synagogen kan jeg plassere 

minst fire gjenstander som er viktige for jødene, og forklare hva de brukes til. 
 Jeg kan fremføre en digital presentasjon om synagoger, hva de brukes til og hvilken 

betydning de har for jødene. 
 
JØDISK KUNST OG MUSIKK 
 Jeg kan fortelle om noe av det som skjer på en jødisk gudstjeneste 
 Jeg kan forklare hvorfor det er uvanlig med bilder av Gud, mennesker og dyr i 

synagogen. 
 Jeg kan male et bilde med motiv som passer for jødisk kunst, og fortelle hva motivet 

har med jødedommen å gjøre. 
 Jeg kan skille lyden av bukkehorn fra lyden av andre instrumenter 
 Jeg kan fortelle om den sjuarmede og åttearmede lysestaken 
 Jeg kan nevne to høytider jødene bruke musikk til 
 
 

 
MOSKEEN 

 Jeg kan fortelle hva en moske brukes til 
 Jeg kan forklare for andre hvordan en moske er bygd og hvorfor den er bygd 

slik 
 Jeg kan finne informasjon om moskeer på internett og i oppslagsverk 
 Jeg kan presentere bilder av islamsk kunst og moskeer for andre 
 Jeg kan besøke en lokal moske og lage en presentasjon fra dette besøket 

 
ISLAMSK KUNST 

 Jeg kan kjenne igjen islamsk kunst 
 Jeg kan fortelle hvordan kalligrafi brukes i islamsk kunst 
 Jeg kan gi eksempler på steder der man finner islamsk kunst 
 Jeg kan lage en presentasjon om islamsk kunst og vise andre 

 
MUSIKK I ISLAM 

 Jeg kan forklare ordene resitasjon og bønnerop 
 Jeg kan kjenne igjen bønnerop når jeg hører det 
 Jeg kan diskutere om musikk er halal eller haram 
 Jeg kan finne lydeksempler av islamsk musikk 

 
 

HINDUISME – 7.trinn BUDDHISME– 7.trinn 
Lokale vurderingskriterier – Kjennetegn på måloppnåelse 

 
TEMPLER 
 Jeg vet hvor i verden man finner flest hindutempler 
 Jeg kan forklare hvorfor hindutemplene ser ut som fjell 
 Jeg kan finne eksempler på forskjell mellom templer i Nord-India og Sør-India 
 Jeg kan samtale om hvorfor hinduer besøker templet 
 
GUDENES KJENNETEGN 
 Jeg kan samtale om hinduistiske guders kjennetegn 
 Jeg kan fortelle om en av de hinduistiske gudenes kjennetegn ut i fra et bilde 
 Jeg kan finne informasjon om gudenes kjennetegn på internett 
 Jeg kan lage en presentasjon om en av gudene i hinduismen og dens kjennetegn 
 
MUSIKK – HELLIG LYD 
 Jeg kan fortelle hva et mantra er 
 Jeg vet hva den OM er og kan kjenne det igjen 
 Jeg kan fortelle om hinduistisk musikk 

BUDDHISME: 
KLOSTER OG TEMPLER 

 Jeg kan  lage en skisse av en stupa og fortelle hva den symboliserer 
 Jeg kan fortelle om en stupa i Norge 
 Jeg kan fortelle om hvordan buddhister mediterer 

 
BUDDAHSTATUER 

 Jeg kan lage en lysbilde presentasjon der jeg viser buddhastatuen og forteller 
om dens spesielle kjennetegn 

 
SYMBOLER OG MUSIKK 

 Jeg kan søke på internett og finne buddhistiske symbol 
 Jeg kan lage en skisse over buddhistiske symboler og fortelle hva de 

symboliserer 
 Jeg kan søke på internett og finne buddhistiske mantra  
 Jeg kan presentere buddhistisk musikk eller hellig lyd for andre og fortelle hva 

jeg hører 



LIVSSYN, FILOSOFI OG ETIKK – 7.trinn 
Lokale vurderingskriterier – Kjennetegn på måloppnåelse 

LIVVSYN 
HUMANISTISKE TANKER I KUNST  
 Jeg kan delta i en samtale om hvordan man kan finne humanistiske tanker i kunst 
 Jeg kan lage et bilde der humanistiske tanker kommer frem 
 Jeg kan presentere et menneskevennlig bygg for klassen 
 Jeg kan bruke nøkkelord til å fortelle om humanistiske tanker i bilder og skulpturer 
 Jeg kan presentere et kunstverk og peke på hvilke ideer som vises i kunstverket 
 Jeg kan lage et kunstverk som viser humanistiske ideer 
 
HUMANSITISKE TANKER I DIKT 
 Jeg kan bidra i samtale om dikt som viser humanistiske tanker 
 Jeg kan fortelle om to norske diktere som har skrevet dikt med humanistiske tanker 
 Jeg kan finne humanistiske tanker i et dikt 
 
HUMANISME OG MUSIKK 
 Jeg kan fortelle hvordan musikk kan brukes til å få frem meninger 
 Jeg kan bidra i en samtale om hvordan musikk kan få en til å tenke 
 Jeg kan gjenkjenne humanistiske ideer til musikk eller sangtekster 
 Jeg kan skrive en faktatekst om humanistiske ideer til musikk 

FILOSOFI OG ETIKK 
 
PLATON 

 Jeg kan fortelle hvem Platon var 
 Jeg kan forklare hva Platon tenkte om hvordan vi lærer, og hva vi kan lære om 
 Jeg kan gi eksempler på ting det fins ideer for, ifølge Platon 
 Jeg kan delta i en samtale om hva det betyr å tenke, hva en tanke er 
 Jeg kan lage et tankekart over alt jeg vet om Platon 
 Jeg kan forklare hva Platon tenkte om sjelen 
 Jeg kan gi eksempler på noe som minner om ideene 
 Jeg kan delta i en samtale om hva det vil si å gjenkjenne noe 

 
ARISTOTLES 

 Jeg kan fortelle hva Aristoteles var 
 Jeg kan forklare hva en tings form er, ifølge Aristoteles 
 Jeg kan gi eksempler på noe Aristoteles tenkte annerledes om enn Platon 
 Jeg har deltatt i en samtale om hva det vil si å utvikle seg 

 
NATUR OG MILJØ 

 Jeg kan gi eksempler på noe vi kan gjøre for å bevare naturen 
 Jeg kan argumentere for at menneskene har et ansvar naturen 
 Jeg kan bidra med noe for å forbedre miljøet i nærområdet mitt 
 Jeg kan delta i en samtale om hva det vil si at noe er natur 
 

 


