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Kristendom 
 
 

 Eleven skal kunne forklare Bibelens 
oppbygning, finne fram i bibelske tekster og 
reflektere over forholdet mellom Bibelen og 
språk og kultur. 

Eleven skal kunne finne fram i bibelen.  
 
- bruke innholdsfortegnelse til å finne fram til riktig 
bok, riktig kapittel og riktig vers i Bibelen. 

  

 Eleven skal kunne gjøre rede for sentrale 
fortellinger fra Det gamle testamente fra 
fedrehistorien til profetene. 

Eleven skal redegjøre for noen fortellinger i GT, 
med særlig vekt på fortellingen om Moses.  

  

 Eleven skal kunne gjøre rede for sentrale 
fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus 
til Paulus. 

Eleven skal kunne gjøre rede for hovedinnhold 
og budskap i utvalgte liknelser.  
 
- gjengi hovedinnhold og diskutere budskap i 
sentrale liknelser (f.eks. Hus bygd på fjell, Den 
barmhjertige samaritan, Såkornet, Sennepsfrøet, 
Den bortkomne sønnen, Fariseeren og tolleren). 

  

 Eleven skal kunne fortelle om sentrale 
hendelser og personer fra kristendommens 
historie fra urmenigheten til 
reformasjonstiden. 

Eleven skal kunne fortelle om hva som 
kjennetegner kirken i middelalderen.  
 
- fortelle om kirkens framvekst og status i 
middelalderen, og gjøre rede for klosterliv 
- forklare årsaker til helgenstatus og presentere en 
helgen (f.eks. St. Sunniva eller St. Olav) 

  

 Eleven skal kunne samtale om kristendom, 
kristen livstolkning og etikk med vekt på 
gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske 
utfordringer og utvalgte kristne tekster. 

Eleven skal kunne diskutere etiske 
problemstillinger i lys av kristen livstolkning. 
 
- diskutere noen etiske problemstillinger i lys av den 
kristne skapertanken, menneskesynet og etiske 
grunntanker i Bibelen. 

  

 Eleven skal kunne samtale om innholdet i 
de ti bud, Fadervår, den apostoliske 
trosbekjennelse og noen sang- og 
salmetekster. 

Eleven skal kunne samtale om innholdet i de ti 
bud og hva de betyr i dag.  
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 Eleven skal kunne forklare kristen 
tidsregning og kirkeårets gang, beskrive 
kristne høytider og sentrale ritualer. 

Eleven skal kunne forklare kristen tidsregning 
og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og 
sentrale ritualer. 
 
- gjøre rede for e viktigste kristne høytidene 
- beskrive noen viktige kristne ritualer og forklare 
deres bakgrunn og betydning 

  

 Eleven skal kunne beskrive kirkebygget og 
andre kristne gudshus og reflektere over 
deres betydning og bruk, og nytte digitale 
verktøy til å søke informasjon og lage 
presentasjoner. 

Eleven skal kunne redegjøre for betydningen og 
bruk av ulike kristne forsamlingshus.  
 
- beskrive typiske kjennetegn ved kirkebygg 
- gi eksempler på bruk av kirkebygg, og samtale om 
kirkebyggets betydning i lokalmiljøet før og nå 
- samtale om betydningen og bruk av ulike kristne 
forsamlingshus i lokalmiljøet 

   

 Eleven skal kunne presentere ulike uttrykk 
fra kunst og musikk knyttet til 
kristendommen. 

Eleven skal kunne gjenkjenne og presentere 
kunstuttrykk, sang og musikk fra middelalderen.  

 Gregoriansk sang 

Jødedom 
 
. 

 Eleven skal kunne forklare hva Tanak, Tora 
og Talmud er og samtale om sentrale 
jødiske fortellinger. 

Eleven skal kunne gjengi hovedinnholdet i 
sentrale fortellinger knyttet til Moses 
 
- samtale om hvorfor Gud valgte Moses til 
israelittenes leder 
- samtale om sentrale fortellinger i jødisk tro 
(utvandring fra Egypt, åpenbaring av Tora, 
ørkenvandring og det lovede land) 

 

  

 Eleven skal kunne samtale om jødedom, 
jødisk livstolkning og etikk med vekt på 
gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelsen, 
aktuelle etiske utfordringer og utvalgte 
tekster. 

Eleven skal kunne samtale om jødisk livstolkning, 
og jødedommens utbredelse i verden. 
 
- samtale om leveregler og overgangsriter i jødisk 
livstolkning 
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- samtale om jødedom, jødedommens utbredelse i 
verden og antisemittisme  
- samtale om mangfold blant jøder 

 Eleven skal kunne forklare jødisk kalender 
og tidsregning og beskrive jødiske høytider 
og sentrale ritualer. 

Eleven skal kunne fortelle hvorfor og hvordan 
jødene feirer Pesach. 
 
- fortelle hvorfor jødene feirer Pesach 
- beskrive symbolbruken i sedermåltidet 

 

  

 Eleven skal kunne beskrive tempelet og 
synagogen og reflektere over deres 
betydning og bruk og nytte digitale verktøy 
til å søke informasjon og lage 
presentasjoner. 

Eleven skal kunne beskrive tempelet og 
synagogen og reflektere over deres betydning og 
bruk og nytte digitale verktøy til å søke 
informasjon og lage presentasjoner. 
 
- finne informasjon om og presentere tempelet i 
Jerusalem ved hjelp av digitale verktøy.  
- fortelle om tempelet i Jerusalem (utseende, bruk 
og betydning) 

  

 Eleven skal kunne presentere ulike uttrykk 
fra kunst og musikk knyttet til 
jødedommen. 

Eleven skal kunne gjenkjenne og samtale om trekk 
ved sanger og musikk innen jødisk kultur. 

  

Islam 
 
 

 Eleven skal kunne forklare hva Koranen og 
hadith er og samtale om sentrale islamske 
fortellinger. 

Eleven skal kunne forklare hva Koranen og hadith 
er og samtale om sentrale islamske fortellinger. 
 
- fortelle om Koranens opprinnelse og gi eksempler 
på innhold 
- forklare hva hadith er og betyr for muslimer, og 
gjengi noen fortellinger (f.eks. åpenbaringen av 
Koranen, nattreisen, oppbrudd fra Mekka) 
- gjengi innhold fra fortellinger om kvinner i islam 

  

 Eleven skal kunne samtale om islam, 
islamsk livstolkning og etikk med vekt på 
gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de 

Eleven skal kunne samtale om islamsk etikk og 
leveregler. 

 

  



 

KRLE – 6.trinn 

                          

Område Kompetansemål – Jeg kan  Lokale mål – ukeplanmål – Jeg kan Uke Tips 
 

Revidert 20.06.17 

fem søyler, aktuelle etiske utfordringer og 
utvalgte tekster. 

- samtale om profeten Muhammad som etisk ideal 
- fortelle om leveregler og overgangsriter i islamsk 
livstolkning 
- samtale om mangfold blant muslimer  

 

 Eleven skal kunne forklare utgangspunktet 
for islamsk tidsregning og beskrive islamske 
høytider og sentrale ritualer. 

Eleven skal kunne beskrive viktige islamske 
høytider og sentrale ritualer. 
 
- fortelle om ramadan og hvorfor fastemåneden er 
viktig for muslimene  
- forklare hvorfor og hvordan muslimene feirer Id 

  

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

Eleven skal kunne beskrive moskeen og reflektere 
over dens betydning og bruk og nytte digitale 
verktøy til å søke informasjon og lage 
presentasjoner. 
 
- beskrive den indre oppbygningen av en moske 
- samtale om regler og ritualer for hvordan 
moskeen brukes  
- bruke digitale verktøy for å finne informasjon og 
lage presentasjoner 

 Besøke moske 

 Eleven skal kunne presentere ulike uttrykk 
fra kunst og musikk knyttet til islam. 

Eleven skal kunne beskrive utsmykningen av en 
moske. 
 
- beskrive utvendig og innvendig utsmykning av en 
moske. 

  

Hinduisme  Eleven skal kunne samtale om sentrale 
fortellinger i hinduismen. 

Eleven skal kunne samtale om fortellinger om de 
mest sentrale gudene i hinduismen. 

  

 Eleven skal kunne samtale om hinduisme, 
hinduistisk livstolkning og etikk med vekt på 
noen guder og gudinner, synet på 
tilværelsen og det guddommelige, 

Eleven skal kunne samtale om hinduismens syn på 
tilværelsen. 
 
- samtale om hinduismens syn på tilværelsen med 
vekt på livshjulet, reinkarnasjon, veier til frigjøring 
og overgangsriter 
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menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer 
og utvalgte tekster. 

 

 Eleven skal kunne forklare hinduistisk 
høytidskalender og beskrive hinduistiske 
høytider og sentrale ritualer. 

Eleven skal kunne forklare hinduistisk høytids-
kalender og beskrive hinduistiske høytider og 
sentrale ritualer. 
 
- forklare hvordan det hinduistiske året er delt inn 
og samtale om hinduistiske høytider 
- samtale om hinduismen og hvordan religiøs 
praksis kommer til uttrykk 

  

 Eleven skal kunne presentere ulike uttrykk 
fra kunst og musikk knyttet til hinduismen. 

Eleven skal kunne presentere typisk hinduistisk 
kunst. 

  

Buddhisme  Eleven skal kunne samtale om sentrale 
buddhistiske fortellinger. 

Eleven skal kunne samtale om sentrale 
buddhistiske fortellinger. 

  

 Eleven skal kunne samtale om buddhisme, 
buddhistisk livstolkning og etikk med vekt 
på Buddha, synet på tilværelsen, 
menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, 
aktuelle etiske utfordringer og utvalgte 
tekster. 

Eleven skal kunne gjengi legenden om Siddharta 
Gautama, og samtale om Buddhas lære og 
buddhismens syn på tilværelsen. 

 
- gjengi hovedtrekk i legenden om Siddharta 
Gautamas liv  
- beskrive de tre juvelene i buddhismen 
- samtale om sentrale tema i Buddhas lære (som 
synet på tilværelsen og veien til utslokking) 

 

  

 Eleven skal kunne forklare en buddhistisk 
høytidskalender og beskrive buddhistiske 
høytider og sentrale ritualer. 

Eleven skal kunne beskrive buddhistisk tilbedelse 
og klosterliv. 
 
- beskrive bønneritualer hjemme og i tempelet 
- fortelle om gutters innvielsesritual i klosteret 
- beskrive viktige leveregler for buddhistiske 
munker og nonner 
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 Eleven skal kunne beskrive tempelet og 
klosteret og reflektere over deres betydning 
og bruk og nytte digitale verktøy til å søke 
informasjon og lage presentasjoner. 

Eleven skal kunne beskrive buddhistiske templer 
og samtale om deres bruk og betydning. 
 
- beskrive kjennetegn ved buddhistiske templer 
- samtale om templenes bruk og betydning  
- presentere informasjon om buddhistiske templer 
og det som foregår der 

  

 Eleven skal kunne presentere ulike uttrykk 
fra kunst og musikk knyttet til buddhismen. 

Eleven skal kunne presentere viktige symboler i 
buddhistisk kunst. 

  

Livssyn  Eleven skal kunne samtale om bakgrunn og 
særpreg for Human-Etisk Forbund i Norge 
og livssynshumanismen i verden. 

Eleven skal kunne samtale om bakgrunnen for 
Human-Etisk Forbund i Norge. 
 
- samtale om etableringen av humanistiske 
livssynsorganisasjoner i verden 
- fortelle om Human-Etisk Forbund i Norge (f.eks. 
hvorfor forbundet ble dannet og arbeidsområder) 

  

 Eleven skal kunne presentere ulike kunst- 
og musikkuttrykk som gjenspeiler 
humanisme. 

Eleven skal kunne presentere ulike kunstuttrykk i 
bilder og skulpturer som gjenspeiler humanisme. 

  

Filosofi & 
etikk 
 
. 

 Eleven skal kunne forklare hva filosofi og 
etikk er. 

Eleven skal kunne forklare hva filosofi og etikk er.   

 Eleven skal kunne fortelle om Platon og 
Aristoteles og diskutere noen av deres 
ideer. 

Eleven skal kunne fortelle om Platon og 
Aristoteles og diskutere noen av deres ideer. 

  

 Eleven skal kunne 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. 

Eleven skal kunne samtale om grunnleggende livs-
spørsmål og problemstillinger knyttet til 
samfunns-aktuelle tema. 
 
- samtale om grunnleggende livsspørsmål og 
problemstillinger som opptar barn og unge 
- diskutere samfunnsaktuelle spørsmål (f. eks. natur 
og miljø, fattigdom i Norge) 
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 Eleven skal kunne samtale om etikk i 
forbindelse med ulike familieformer, 
forholdet mellom kjønnene, ulik 
kjønnsidentitet og forholdet mellom 
generasjonene. 

Eleven skal kunne samtale om etikk i forbindelse 
med ulike familieformer og forholdet mellom 
generasjonene. 

  

 Eleven skal kunne samtale om etniske, 
religiøse og livssynsmessige minoriteter i 
Norge og reflektere over utfordringer 
knyttet til det flerkulturelle samfunnet. 

Eleven skal kunne samtale om etniske, religiøse og 
livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere 
over utfordringer knyttet til det flerkulturelle 
samfunnet. 
 
- diskutere aktuelle utfordringer knyttet til det 
flerkulturelle samfunnet 
- diskutere hvordan egne verdier kan bli utfordret i 
et flerkulturelt samfunn 

  

 Eleven skal kunne samtale om filosofi, 
religion og livssyn som grunnlag for etisk 
tenkning og kunne drøfte noen moralske 
forbilder fra fortid og nåtid. 

Eleven skal kunne samtale om personer som har 
kjempet mot urett i ulike tidsepoker, og diskutere 
betydningen av deres innsats. 

  

 Eleven skal kunne diskutere rasisme og 
hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge 
rasisme. 

Eleven skal kunne diskutere holdninger og 
handlinger som kan forebygge rasisme. 
 
- diskutere enkeltpersoners ansvar og muligheter 
for å forebygge rasisme 
- gi eksempler på forebyggende antirasistisk arbeid 

 

 Klassemøte – 
inkludering? 

 Eleven skal kunne forklare viktige deler av 
FNs verdenserklæring om 
menneskerettigheter og samtale om 
betydningen av dem. 

Eleven skal kunne samtale om sentralt innhold i 
menneskerettighetene og diskutere hva de betyr i 
samfunnet. 
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Digitale ferdigheter               Muntlige ferdigheter        Muntlig og skriftlig         Å kunne lese               Å kunne regne              Å kunne skrive                     

 

Tips: Legg opp religionene etter høytider (så langt det lar seg gjøre).  

Bruk "Fest og feiring"-bøkene – samleboks med historier fra de ulike feiringene i de ulike religionene. SE også nettside http://toktok.cdu.no. 

Se hvilke mål under Etikk og Filosofi som kan knyttes opp mot sosialplan og klassemøter. 

http://toktok.cdu.no/

