
Lokal læreplan i KRLE, 1. trinn 

Lærebok:  Vi i verden 
 

Antall uker 
 
2 uker 

Tema:  
 
Filosofi og etikk 
Respekt og toleranse 

Læringsstrategi 
 
Tankekart 
Læresamtalen 
Oppgaver 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
Vi i verden,  
 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

 
Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. 

Læringsmål  
- å samtale om at vi er alle forskjellige, men like mye verdt 
- å finne likheten mellom mennesker, som f. eks. kropp, følelser, tanker og språk 
- å kunne samtale om hva som er mobbing, plaging  
- å samtale om hva det betyr å ha like rettigheter, og like muligheter til å realisere dem 
- å kunne samtale om at vi liker forskjellige ting, det jeg liker trenger ikke være bedre enn det du liker 

 
 

Vurdering og egenvurdering: (VFL) 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

- Deltar aktivt i samtalene, og kommer med gode innspill. 
- Kan gi eksempler på toleranse. 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av 
måloppnåelse 

 



Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 

 

Utfyllende 
innhold / tips 

Oppgaver, tegne- og fargeleggingsoppgaver fra arbeidsbok, Salaby, og oppgaver tatt fra Lærerens bok.  
 

 

Antall uker 
2 uker 

Tema:  
 
Filosofi og etikk 
Respekt og toleranse 

Læringsstrategi 
Tankekart 
Læresamtalen 
Oppgaver 

Lærebok. Annet lærestoff. 
Vi i verden,  
 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier 

Læringsmål  
- Kunne beskrive hvordan språk /kommunikasjon kan føre til løsninger på problemer 
- Kunne nevne andre former for språk, som for eksempel tegnspråk, kroppsspråk, bildespråk, og dyrenes språk. 
- Kunne finne eksempler på likhet, forskjell og fellesskap mellom mennesker. 

 
 
 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

- Kan forklare hvordan likeverd og frihet henger sammen, og hvordan språket kan føre til forståelse 
mellom menneskene. 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av 
måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 



 

Utfyllende 
innhold / tips 

Oppgaver, tegne- og fargeleggingsoppgaver fra arbeidsbok, Salaby, og oppgaver tatt fra Lærerens bok.  
 
 
 

Antall uker 
 
2 uker 

Tema:  
 
Filosofi og etikk 
Respekt og toleranse 

Læringsstrategi 
Tankekart 
Læresamtalen 
Oppgaver 

Lærebok. Annet lærestoff. 
Vi i verden,  

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Uttrykke tanker om livet, (tap og sorg), godt og ondt og gi respons på andres tanker. 

Læringsmål  
- å kjenne igjen og beskrive ulike tanker og følelser som glede, sinne, sorg, osv. 
- kunne greie ut om følelser som er knyttet til fysiske behov som for eksempel søvn, mat, omsorg 
- kunne beskrive gode og vonde følelser 

 
Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

- kan beskrive hvordan man kjenner seg i kroppen når man er glad, lei, sint, osv. 
- kan definere årsaken til følelsene 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av 
måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 

 

Utfyllende 
innhold / tips 

Oppgaver, tegne- og fargeleggingsoppgaver fra arbeidsbok, Salaby, og oppgaver tatt fra Lærerens bok.  
 

 



 

Antall uker 
 
10 
 

Kristendom 
Det gamle testamente 

Læringsstrategi 
Tankekart 
Læresamtalen 
Oppgaver 
Film 

Lærebok. Annet lærestoff. 
Vi i verden 
Barnebibel 
Salaby 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

- Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente. 

Læringsmål - Kunne gjengi innholdet i sentrale tekster av Bibelens urhistorie, som f. eks. historien om Skapelsen, 
-  Adam og Eva,  
- Kain og Abel, 
-  Noah og storflommen  
- Kunne gi eksempler på hvordan Gud vil at vi skal ta vare på hverandre og hjelpe hverandre – og hvordan han selv 

har omsorg for menneskene.  
Vurdering og egenvurdering: (V 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

- Kunne gjengi en eller flere av historiene de har blitt fortalt 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av 
måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 

 

Utfyllende 
innhold / tips 

 
 

 



Antall uker 
 
10 
 

Kristendom 
Fortellinger fra Jesu liv  

Læringsstrategi 
Tankekart 
Læresamtalen 
Oppgaver 
Film 

Lærebok. Annet lærestoff. 
Vi i verden, 
Barnebibel  
Salaby 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

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

Læringsmål - Kunne gjengi juleevangeliet 
- Kunne gjengi fortellingen om Jesus som tolvåring i tempelet 
- Kunne gjenfortelle liknelsene om den bamhjertige samaritan og om den bortkomne sauen.  
- kunne gjengi hovedinnholdet i sentrale tekster fra Jesu Liv, som f. eks. da Jesus kalte de første disiplene  
-  

Vurdering og egenvurdering:  

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

- Kan uten hjelp fortelle hovedhandlingen i de forskjellige historiene fra Jesu liv, som f.eks da Jesus kalte de  
  første disiplene, hvordan han stillet stormen og hvordan han fikk uvenner.  
- Kan gjøre rede for påskefortellingen, og dra linjen mellom Langfredag med død og kors, til 1. påskedag og   
  oppstandelsen.  

Vurderingskriterier. 
Middels grad av 
måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 

 

Utfyllende 
innhold / tips 

Oppgaver, tegne- og fargeleggingsoppgaver fra arbeidsbok, Salaby, og oppgaver tatt fra Lærerens bok. 
 
 

 



Antall uker 
 
2 
 

Kristendom 
Helgener  

Læringsstrategi 
Tankekart 
Læresamtalen 
Oppgaver 
Film 

Lærebok. Annet lærestoff. 
Vi i verden, 
 Lese boka om st.Nicholas 
Salaby 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

- Lytte til og samtale en helgenfortelling. 

Læringsmål - Kunne gjengi navnet på en helgen, og fortelle historien.  
- Kunne forklare begrepet "en helgen".  

Vurdering og egenvurdering:  

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

- Kan fortelle om St.Nicholas 
- Kan gjengi historien om hvordan han var som menneske, og hva han gjorde som var spesielt og gav ham   
  helgenstatus.   

Vurderingskriterier. 
Middels grad av 
måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 

 

Utfyllende 
innhold / tips 

Oppgaver, tegne- og fargeleggingsoppgaver fra arbeidsbok, Salaby, og oppgaver tatt fra Lærerens bok. 
 

 

 



Antall uker 
 
2 
 

Islam 
Åpenbaringen av Koranen 

Læringsstrategi 
Tankekart 
Læresamtalen 
Oppgaver 
Film 

Lærebok. Annet lærestoff. 
Vi i verden,  
Koranen 
Salaby 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

- Kunne fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen. 

Læringsmål - Kunne fortelle hvordan Muhammed fikk den første åpenbaringen fra Gud via engelen Jibril. 
- Kunne fortelle om Islams hellige skrifter: Koranen. 

Vurdering og egenvurdering:  

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

- Kan med hjelp samlet i en gruppe fortelle hovedhandlingen i fortellingen om da Muhammed fikk den første 
åpenbaringen 
  

Vurderingskriterier. 
Middels grad av 
måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 

 

Utfyllende 
innhold / tips 

Oppgaver, tegne- og fargeleggingsoppgaver fra arbeidsbok, Salaby, og oppgaver tatt fra Lærerens bok. 
 
 
 
 

 



Antall uker 
 
1 
 

Islam 
Bønn, faste og fest 

Læringsstrategi 
Tankekart 
Læresamtalen 
Oppgaver 
Film 

Lærebok. Annet lærestoff. 
Vi i verden, Salaby og bilder/film fra YouTube 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

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

Læringsmål - Kunne forklare at i Islam er det mye regler, påbud og forbud. 
-  Kunne fortelle om bønnen som utføres fem ganger daglig etter spesielle regler, fasten i måneden ramadan, og 

festen som avslutter fasten; lille-id. 
 

Vurdering og egenvurdering:  

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

- Kan med hjelp fra den voksne forklare litt om hvordan en muslim lever. 
 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av 
måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 

 

Utfyllende 
innhold / tips 

Oppgaver, tegne- og fargeleggingsoppgaver fra arbeidsbok, Salaby, og oppgaver tatt fra Lærerens bok. 
Betrakte Koranen, se og bla i boka. 
 
 

 

 



Antall uker 
 
1 
 

Hinduisme 
 

Læringsstrategi 
Tankekart 
Læresamtalen 
Oppgaver 

Lærebok. Annet lærestoff. 
Vi i verden,  
Salaby og bilder/film fra YouTube 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

 
- fortelle om Ganesha 
- Samtale om Hinduismen, mat, tempel 

Læringsmål  
- Kunne gjenfortelle historien om guden Ganesha, hvordan ser han ut, hva er spesielt 
- Kunne fortelle to ting en Hinduist ikke spiser 
 

Vurdering og egenvurdering:  

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

 
- Kan fortelle to ting om Ganesha 
 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av 
måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 

 

Utfyllende 
innhold / tips 

Oppgaver, tegne- og fargeleggingsoppgaver fra arbeidsbok, Salaby, og oppgaver tatt fra Lærerens bok. 
 
 

 

 

 



Antall uker 
 
1 
 

Livssyn 
Humanisme -  
"vår tanke er fri" 

Læringsstrategi 
Tankekart 
Læresamtalen 
Oppgaver 
Film 

Lærebok. Annet lærestoff. 
Vi i verden 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

 
- lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn 

Læringsmål - Kunne lytte til og gjenfortelle hovedpoengene i forskjellige fortellinger med humanistisk livssyn. 
 

Vurdering og egenvurdering:  

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

 
- Kan gjengi noen av de viktigste poengene i fortellinger med et humanistisk livssyn.  
- 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av 
måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 

 

Utfyllende 
innhold / tips 

Oppgaver, tegne- og fargeleggingsoppgaver fra arbeidsbok, Salaby, og oppgaver tatt fra Lærerens bok. 
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