
Balsfjord kommune – for framtida

Storsteinnes skole
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.

ÅRSPLAN I KRLE  FOR 4. TRINN 2017/2018

Emne/
tema

Tidsbru
k 

Dette sier L-06
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne

Læringsmål Lærestoff/ kilde
Lokal forankring 
Ekskursjoner o.l.

Vurderingsform

Kristendom Desemb
er, 
Januar, 
og 
februar.

- 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

- Forklare at Bibelen er de kristnes hellige 
bok
- Fortelle om at Bibelen er delt i to 
hoveddeler
- Fortelle om Abraham og Sara
- Fortelle om Isak og Rebekka
- Fortelle om Esau og Jakob
- Gjøre rede for hovedtrekkene i fortellingen 
om Josef

- Kunne gjenfortelle sentrale lignelser fra 
Jesu liv og virke
- Kunne navnet på noen av Jesu disipler
- Fortelle om hvordan Jesus valgte ut noen av 
disiplene
- Forklare hva helbredelse og tilgivelse betyr
- Fortelle om de mest sentrale hendelsene 
som ledet til Jesu korsfestelse
- Kunne fortelle om navnene på påskedagene 
og hvordan de henger sammen med 
påskefortellingen
- Kunne fortelle om Jesu oppstandelse
- Gjengi noe av det Jesus sa i sin siste 
befaling til disiplene
- Forklare hva Kristi himmelfartsdag er
- Vite hva dåp er
- Fortelle hva som skjedde i pinsen

 Gjenfortelle hovedtrekkene fra 
emnet.

 Samtale og reflektere i gruppe 
og i hel klasse.

 Skrive om egne opplevelser 
knyttet til emnet.

 Skrive stikkord og bruke det 
som grunnlag for å fortelle om 
emnet.

 Høytlesing og parlesing. Lytte 
til fortellinger. Reflektere.

 Plassere hendelser på tidslinje.
 Skrive korte sammendrag på 

PC/nettbrett.
 Lage en presentasjon med tekst 

og bilder.
 Bruke Google Earth el. andre 

digitale kart for å finne steder.
 Finne ut mer om emnet ved å 

søke på internett. Finne bilder 
og musikk (YouTube).

 VØL-skjema, nøkkelord, 
tankekart – skriving.

 Lage skuespill/dramatisering.
 Filosofisk samtale i hvert emne.
 Veggavis, illustrasjoner.

Mulige 
vurderingsformer
:
-Vurdering av 
muntlig deltakelse 
i timer
- Vurdering av 
deltakelse i 
praktiske 
prosjekter og 
gruppearbeid
- Vurdering av 
muntlig 
framføringer
- Vurdering av 
prosjektarbeid og 
gruppearbeid
- Vurdering av 
større skriftlige 
arbeider.
-Kamerat-
vurdering
- Egenvurdering



- Lytte til og samtale om noen apostel- og 

helgen-fortellinger

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

- Forklare hva de kristne mener med den 
hellige ånd

-Samtale om Sancta Lucia og hvorfor hun er 
en helgen
- Vite noe om hvor apostlene etter tradisjonen 
reiste for å fortelle om sin tro

- Fortelle om, og kjenne igjen noe av det som 
finnes i en kirke
- Kunne beskrive den lokale kirken og 
fortelle om den
- Forklare hvordan nordmenn fikk kjennskap 
til kirken
- Fortelle om hvordan Norge ble forandret da 
kristendommen kom
- Fortelle om kristendommens historie i 
lokalmiljøet og distriktet

-Vite hva Bibelen forteller om hva Jesus har 
lært menneskene om hvordan vi skal være 
mot hverandre
- Kjenne til at Bibelen inneholder det gamle 
og det nye testamente
- Kjenne til de ti bud
- Forklare hva bønn er 
- Samtale om hva en gudstjeneste er
- Fortelle om hvordan påske feires i      
kirken

- Kjenne til flere julesanger
- Kjenne til kristne sanger
- Lytte til eller synge kristne sanger
      

- Kjenne til kristen kunst
- Kunne samtale om kristen kunst

 Se film/video.
 Gjøre oppgaver i læreverket.
 Besøke lokal(e) 

kirke(r)/menighetslokaler/kirke
gård.

 Invitere personer med 
førstehåndskunnskap om 
religionen/livssynet/temaet



Jødedommen oktober 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

- Fortelle om da Moses ble funnet av faraos 
datter
- Gjenfortelle historien om Moses og den 
brennende tornebusken
- Fortelle om israelfolket som flykter fra 
Egypt
- Fortelle om reisen gjennom Egypt.
- Fortelle om åpenbaringen av Toraen

- Fortelle og snakke sammen om hvordan og 
hvorfor pesach feires
- Forklare hvorfor Klagemuren er så viktig 
for jødene
- Samtale om hva bønn er
- Fortelle om dronning Ester
Samtale om hvordan og hvorfor jødene feirer 
purim
- Fortelle hvor de jødiske levereglene står
- Forklare og presentere noen av de 
matreglene som gjelder ifølge jødisk tro
- Fortelle historien om lysunderet
- Forklare hva en Hanukkastake er

- Kjenne til jødisk kunst
 - Kunne samtale om jødisk kunst

- Gjenfortelle hovedtrekkene fra 
emnet.

- Samtale og reflektere i gruppe og i 
hel klasse.

- Skrive om egne opplevelser 
knyttet til emnet.

- Skrive stikkord og bruke det som 
grunnlag for å fortelle om 
emnet.

- Høytlesing og parlesing. Lytte til 
fortellinger. Reflektere.

- Plassere hendelser på tidslinje.
Skrive korte sammendrag på 

PC/nettbrett.
- Lage en presentasjon med tekst og 

bilder.
- Bruke Google Earth el. andre 

digitale kart for å finne steder.
- Finne ut mer om emnet ved å søke 

på internett. Finne bilder og 
musikk (YouTube).

- VØL-skjema, nøkkelord, tankekart 
– skriving.

- Lage skuespill/dramatisering.
- Filosofisk samtale i hvert emne.
- Veggavis, illustrasjoner.
- Se film/video.
- Gjøre oppgaver i læreverket.
- Invitere personer med 

førstehåndskunnskap om 
religionen.

Islam Septem
ber

Fortelle om profeten Muhammeds liv, 

åpenbaringen av Koranen og innholdet i 
sentrale deler av Koranen

- Fortelle om Muhammeds nattreise
- Forklare hvem Muhammed er, og hvorfor 
han er viktig i Islam
- Fortelle om Muhammeds flukt til Medina
- Nevne byene Mekka og Medina som 
viktige byer i Islam, og si litt om hvorfor de 
er viktige
- Fortelle om Ibrahim og sønnen Ismail
- Forklare hvordan musilimer tror Zamzam-
kilden og byen Mekka ble til

- Gjenfortelle hovedtrekkene fra 
emnet.

- Samtale og reflektere i gruppe og i 
hel klasse.

- Skrive om egne opplevelser 
knyttet til emnet.

- Skrive stikkord og bruke det som 
grunnlag for å fortelle om 
emnet.

- Høytlesing og parlesing. Lytte til 



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

- Forklare at Allah er det arabiske ordet for 
Gud
- Fortelle om innholdet i fortellingen om 
Ibrahim som ble bed om å ofre Ismail

- Fortelle om hvordan og hvorfor id al-adha 
feires
- Fortelle litt om pilgrimsreisen til Mekka
- Nevne noen av matreglene som gjelder i 
islam
- Kunne fortelle om bønn i islam
- Kjenne til muslimsk kunst
- Kunne samtale om muslimk kunst

fortellinger. Reflektere.
- Plassere hendelser på tidslinje.
- Skrive korte sammendrag på 

PC/nettbrett.
- Lage en presentasjon med tekst og 

bilder.
- Bruke Google Earth el. andre 

digitale kart for å finne steder.
- Finne ut mer om emnet ved å søke 

på internett. Finne bilder og 
musikk (YouTube).

- VØL-skjema, nøkkelord, tankekart 
– skriving.

- Lage skuespill/dramatisering.
- Filosofisk samtale i hvert emne.
- Veggavis, illustrasjoner.
- Se film/video.
Gjøre oppgaver i læreverket.
- Invitere personer med 

førstehåndskunnskap om 
religionen.

Livssynshum
anisme. 

novemb
er

        Lytte til og samtale om tekster og 

fortellinger som uttrykker et 
humanistisk livssyn

Samtale om hvordan livssyns-
humanisme kommer til uttrykk gjennom 

leveregler og seremonier

-Forklare hva ordet humanisme betyr, og si 
noe om hva som er viktig for 
humanister

- Samtale om hva humanisme er
- Fortelle om livssynshumanismen som et 

ikkereligiøst livssyn
- Fortelle om Margarete Bonnevie
- Fortelle om menneskerettighetene
- Forklare hvorfor menneskerettighetene er 

viktige for humanister
- Fortelle om hvordan humanister mener vi 

kan finne ut hva som er rett og galt
- Fortelle om Human-Etisk Forbund

- Samtaler om hvorfor humanister 
mener vi trenger regler

- Gjengi innholdet i gjensidighetsregelen
- Kunne nevne de fire humanistiske 

seremoniene som vi har i Norge

Gjenfortelle hovedtrekkene fra 
emnet.

Samtale og reflektere i gruppe og i 
hel klasse.

Skrive om egne opplevelser knyttet 
til emnet.

Skrive stikkord og bruke det som 
grunnlag for å fortelle om 
emnet.

Høytlesing og parlesing. Lytte til 
fortellinger. Reflektere.

Plassere hendelser på tidslinje.
Skrive korte sammendrag på 

PC/nettbrett.
Lage en presentasjon med tekst og 

bilder.
Bruke Google Earth el. andre 

digitale kart for å finne steder.
Finne ut mer om emnet ved å søke 

på internett. Finne bilder og 



Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av 

estetiske uttrykk knyttet til humanisme - Kjenne til humanistisk kunst
- Kunne samtale om humanistisk kunst

musikk (YouTube).
VØL-skjema, nøkkelord, tankekart 

– skriving.
Lage skuespill/dramatisering.
Filosofisk samtale i hvert emne.
Veggavis, illustrasjoner.
Se film/video.
Gjøre oppgaver i læreverket.
Invitere personer med 

førstehåndskunnskap om 
religionen.

Buddhismen Mars         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

- Forklare hva dronning Mayas drøm betydde
- Fortelle om Buddhas fødsel og barndom
- Fortelle hvilke fire tegn Siddharta så
- Gjengi hvilke spørsmål han grublet på
- Fortelle hva som skjedde under fikentreet

- Gjengi de fem levereglene
- Fortelle hva karma er
- Fortelle hva buddhister gjør når det vulan
- Fortelle hva buddhister gjør i tempelet
- Fortelle om hva munker og nonner gjør og 

hvordan de lever

- Kunne gjennkjenne buddhistisk kunst
- Kunne samtale

Gjenfortelle hovedtrekkene fra 
emnet.

Samtale og reflektere i gruppe og i 
hel klasse.

Skrive om egne opplevelser knyttet 
til emnet.

Skrive stikkord og bruke det som 
grunnlag for å fortelle om 
emnet.

Høytlesing og parlesing. Lytte til 
fortellinger. Reflektere.

Plassere hendelser på tidslinje.
Skrive korte sammendrag på 

PC/nettbrett.
Lage en presentasjon med tekst og 

bilder.
Bruke Google Earth el. andre 

digitale kart for å finne steder.
Finne ut mer om emnet ved å søke 

på internett. Finne bilder og 
musikk (YouTube).

VØL-skjema, nøkkelord, tankekart 
– skriving.

Lage skuespill/dramatisering.
Filosofisk samtale i hvert emne.
Veggavis, illustrasjoner.
Se film/video.
Gjøre oppgaver i læreverket.
Invitere personer med 

førstehåndskunnskap om 



religionen.
Hinduismen april 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

- Fortelle om guden Vishnu
- At hinduismen har mange guder
- Vite an Krishna er en av avatarene til 

Vishnu
- Fortelle en historie om Krishna
- Vite at Rama er en av Vishnus avatarer
- Fortelle historien om prins Rama
- Vite hvilke egenskaper som gjør Rama så 

populær

- Forklare hvorfor og hvordan hinduene 
feirer divali og pongal

- Fortelle hva pudsja er
- Vite hva hinduene synes er viktig å lære 

barna sine
- Kjenne til karmas lov
- Fortelle hvorfor det er så viktig for 

hinduene å være god mot alt som lever

- Kunne gjenkjenne hinudistisk kunst
- Kunne samtale om hinduistisk kunst

Gjenfortelle hovedtrekkene fra 
emnet.

Samtale og reflektere i gruppe og i 
hel klasse.

Skrive om egne opplevelser knyttet 
til emnet.

Skrive stikkord og bruke det som 
grunnlag for å fortelle om 
emnet.

Høytlesing og parlesing. Lytte til 
fortellinger. Reflektere.

Plassere hendelser på tidslinje.
Skrive korte sammendrag på 

PC/nettbrett.
Lage en presentasjon med tekst og 

bilder.
Bruke Google Earth el. andre 

digitale kart for å finne steder.
Finne ut mer om emnet ved å søke 

på internett. Finne bilder og 
musikk (YouTube).

VØL-skjema, nøkkelord, tankekart 
– skriving.

Lage skuespill/dramatisering.
Filosofisk samtale i hvert emne.
Veggavis, illustrasjoner.
Se film/video.
Gjøre oppgaver i læreverket.
Invitere personer med 

førstehåndskunnskap om 
religionen.

Etikk og 
filosofi

Mai og 
juni

I tillegg 
også 
vennska
psuke i 
oktober

Fortelle om filosofen Sokrates - Vite hvem Sokrates var
- Samtale om spørsmål som Sokrates stilte
- Hva en filosof er
- Fortelle hvorfor Sokrates stilte spørsmål
- Fortelle hva Sokrates mente med et 

«tankebarn»
- Samtale om hvordan Sokrates mente vi kan 

gjøre det rette
- Vite hva en filosofisk samtale er

Gjenfortelle hovedtrekkene fra 
emnet.

Samtale og reflektere i gruppe og i 
hel klasse.

Skrive om egne opplevelser knyttet 
til emnet.

Skrive stikkord og bruke det som 
grunnlag for å fortelle om 
emnet.



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

- Sette ord på tanker om universet og 
livet på jorda

- Lytte til hverandre og gi respons
- Forklare hva som lever
- Samtale om, og sette ord på tanker om 

menneskelivet
- Undre seg over alt det vi mennesker kan 

gjøre og tenke
- Gi respons på andres tanker
- Uttrykke tanker og egne drømmer
- Forklare hvorfor vilje kan være viktig
- Gi positiv respons på andres drømmer
- Kunne sette ord på at de skjønner hva det 

vil si å være ensom og føle seg forlatt
- Sette ord på tanker og følelser rundt død og 

sorg
- Kjenne til at ikke alle barn har den 
tryggheten som en familie kan gi
Samtale om glede og sorg i forbindelse med 
vennskap og ensomhet

- Kjenne til ulike familiestrukturer
- Samtale om hvilke oppgaver de hjelper til 
med hjemme
- Samtale om det å være med å ta ansvar i en 
familie
- Snakke om hvordan uenighet og krangel 
kan føre til nye løsninger

- Reflektere over begrepet samvittighet
- Delta i samtale om etiske dilemmaer, rett og 
galt.
- Samtale om verdien av vennskap
- Gjøre noe konkret for å vise vennlighet

Høytlesing og parlesing. Lytte til 
fortellinger. Reflektere.

Plassere hendelser på tidslinje.
Skrive korte sammendrag på 

PC/nettbrett.
Lage en presentasjon med tekst og 

bilder.
Bruke Google Earth el. andre 

digitale kart for å finne steder.
Finne ut mer om emnet ved å søke 

på internett. Finne bilder og 
musikk (YouTube).

VØL-skjema, nøkkelord, tankekart 
– skriving.

Lage skuespill/dramatisering.
Filosofisk samtale i hvert emne.
Veggavis, illustrasjoner.
Se film/video.
Gjøre oppgaver i læreverket.
Invitere personer med 
førstehåndskunnskap om religionen.



Gjengi gjensidighets-regelen og vise evne 

til å gjøre bruk av den i praksis

Samtale om respekt og toleranse og 

motvirke mobbing i praksis

Bruke FNs barne-konvensjon for å 
forstå barns rettigheter og likeverd og 

kunne finne eksempler i mediene og ved 
bruk av Internett

- Kjenne til den gylne regel og ha 
reflektert over hva den har å bety for 
vårt forhold til andre mennesker

- Forklare hva mobbing er, og hvordan 
det bryter med klassens verdier

- Snakke om hvordan vi kan stille opp for 
andre

- Kunne fortelle hva de kan gjøre når de ser 
noen som blir mobbet

- Lære teknikker for å løse konflikter
- Forklare hva toleranse og respekt er

- Kjenne til bakgrunnen for at 
verdenserklæringen om 
menneskerettighetene ble vedtatt

- Kjenne til hva som ligger i utsagnet 
«rettferdighet for alle»

- Vite hva FNs barnekonvensjon inneholder, 
og ut fra den kunne samtale om de 
rettigheter et barn har

- Vite om, og reflektere over, at det er store 
forskjeller i verden på hvordan barn har 
det

Vennskapsuke
Felles for hele småtrinnet

KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE

Muntlig
HØY MIDDELS LAV

 Viser stor grad av muntlig aktivitet i timene
 Kan samtale om fagstoff på en gjennomtenkt og 

reflektert måte
 Kan vurdere egen og andres framføringer ut i fra 

gitte kjennetegn på måloppnåelse
 Formidler fakta om temaet med stort 

 Er som regel faglig aktiv i timene men tidvis passiv
 Har god kjennskap til innholdet i de sentrale temaene
 Kan anvende kunnskapen på en relevant måte
 Gjennomfører en godt gjennomarbeidet og oversiktlig 

framstilling
 Har stort sett formålstjenlig bruk av stemme, 

 Viser liten eller ingen faglig aktivitet i timene
 Har delvis kjennskap til innholdet i de sentrale 

temaene
 Kan delvis anvende kunnskapen på en relevant 

måte
 Har til en viss grad formålstjenlig bruk av 



engasjement
 Har klart formålstjenlig bruk av stemme, 

kroppsspråk, illustrasjoner og digitale 
hjelpemidler.

 Begrunner egne meninger

kroppsspråk, illustrasjoner og digitale hjelpemidler.
 Begrunne noen av egne meninger

stemme, kroppsspråk, illustrasjoner og digitale 
hjelpemidler.

 Kan ikke gi uttrykk for egne meninger

Skriftlig
HØY MIDDELS LAV

Viser høy kunnskap og engasjement i skriftlig arbeid
Klarer å finne god relevant informasjon og bruke den på 

en god måte

Viser varierende kunnskap og engasjement i skriftlig arbeid
Klarer å finne relevant informasjon og gjengi den

Viser lite kunnskap og engasjement i skriftlig arbeid
Klarer å finne noe relevant informasjon og gjengi noe av 

den

Ressurser: 
https://tv.nrk.no/serie/paa-tro-og-are
http://www.nrk.no/skole/programdetalj?topic=nrk:program/p-tro-og-are 
http://thebricktestament.com/ 
http://salaby.no 
http://www.gruble.net/rle/ 
http://gyldendal.no/vivo
http://www.vfb.no/no/zippys_venner/
Kahoot: http://getkahoot.com For å lage en digital nettbasert quiz, http://kahoot.it  for å delta på quizen.
http://www.bibel.no/nettbibelen 
http://koran.no/ 
http://Islam.no
http://buddhisme.no
rle.samlaget.no
http://www.dmt.oslo.no/
http://human.no/Fylkes-og-lokallag/Troms/
http://www.buf.no/
Education for Peace:     www.educationforpeace.no  
UNESCO:     www.unesco.no  
UNICEF:     www.unicef.no  
Fredskorpset:     http://www.fredskorpset.no/  
Strømmestiftelsen:     https://strommestiftelsen.no/  
Kirkens nødhjelp:     www.kirkensnodhjelp.no  
Redd Barna:     www.reddbarna.no  

https://tv.nrk.no/serie/paa-tro-og-are
http://www.reddbarna.no/
http://www.kirkensnodhjelp.no/
https://strommestiftelsen.no/
http://www.fredskorpset.no/
http://www.unicef.no/
http://www.unesco.no/
http://www.educationforpeace.no/
http://www.buf.no/
http://human.no/Fylkes-og-lokallag/Troms/
http://www.dmt.oslo.no/
http://buddhisme.no/
http://Islam.no/
http://koran.no/
http://www.bibel.no/nettbibelen
http://kahoot.it/
http://getkahoot.com/
http://www.vfb.no/no/zippys_venner/
http://gyldendal.no/vivo
http://www.gruble.net/rle/
http://salaby.no/
http://thebricktestament.com/
http://www.nrk.no/skole/programdetalj?topic=nrk:program/p-tro-og-are


Røde Kors:     www.redcross.no  
Norsk Folkehjelp:     www.folkehjelp.no  
Amnesty:     www.amnesty.no  
Menneskerettigheter:     www.menneskerettigheter  
FN-sambandet:     www.fn-sambandet.no  
Global Skole:     www.globalskole.no  
Hei verden:     www.heiverden.no  
SOS barnebyer:     http://www.sos-barnebyer.no/  
PLAN fadder:     http://www.plan-norge.no/  
Leger uten grenser:     http://www.legerutengrenser.no/m  
Norad:     www.norad.no                                
Attac Norge:     www.attac.no                                         
Fredskorpset:     www.fredskorpset.no              
Global:     www.global.no  
FNs høykommisær for flyktninger:     www.unhcr.ch                          
Utlendingsdirektoratet:     www.udi.no                                   
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS):     www.noas.org                 
Globalis:     www.globalis.no  
Speiderne:     www.speiderprogram.no  
Sammenligne land:     http://www.ifitweremyhome.com/  
Om verdensreligionene:     http://www.himmeljord.no/  
Max Havelaar:     www.maxhavelaar.no  
Norsk folkehjelp, Fordumme Fordummer:     www.fordommer.no  
Et spill som handler om å være flyktning:     http://www.motalleodds.org/againstallodds/  
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