
Læreplan for kristendom 1.klasse 2020/2021 

 

Fag:……………………kristendom…………………………………………………… Klasse: …1…..       

Hovedområder 
/ tverrfaglig 

temaer 

Kompetans
emål 

Læringsmål Lærestoff Arbeidsmåt
er 

Vurderingsf
orm 

Få kjennskap 

til Jesus som 
sin frelser, og 

kunne fortelle 

om dette 
budskapet.  

- fortelle 
om Gud som 

skaper, Jesus 
som frelser og 

Den hellige 
ånd som 

hjelper  

Jeg skal lytte til 
ulike fortellinger 

der Jesus som 
frelser kommer 

tydelig fram  
 

 

Sentrale begrep for 
alle trinn: Advent, 

frelse, oppstandelse, 
kors, tro, Bibel og 

Jesus  
  

Hefte 1C:  
Julens sentrale 

fortellinger  

  
Hefte 1E:  

Påskens sentrale 
fortellinger fra 

palmesøndag til 
oppstandelsen  

  
Hefte 1F:   

Pinsefortellingen  
 

(Den gylne regel  
Matt 7,12  

Samtaler 
Stasjoner 

Andaktsstund 
Tur 

Samtale og 
observasjon. 



Sanger og salmer, se 

kunnskapsmål om 
høytidene. ) 

 

Bli godt kjent 
med, og etter 

hvert kunne 

gjenfortelle, 

enkelte 

fortellinger fra 

Det gamle 
testamentet.   

  
  

  

 

- utforske og 

presentere 
sentrale 

fortellinger 

fra NT og GT   
  

 Jeg skal lytte til 

sentrale fortellinger 
i Det gamle 

testamentet  

Sentrale begrep for 

alle trinn: Gud, Bibel, 
synd, syndefall, 

frelse, tilgivelse, velsi

gnelse   
  

Hefte 1A:  
Skapelsen og 

fortellingene om Adam 
og Eva  

Hviledagen  
Forvalteransvaret  

  
Hefte 1B:  

Noah og arken  
og Abraham må flytte, 

han får et løfte og 
Isak blir født  

  

Hefte 1G:  
Moses i kurven  

Den brennende 
tornebusken  

Moses og Aron hos 
Farao  

Flukten fra Egypt  

Samtaler 

Stasjoner 
Andaktsstund 

Tur 

Samtale og 

observasjon. 



Moses får de ti bud  

 
(857 Det er hundrevis 

av spurver  
671 Gud, du er rik  

957 Mange barn rundt 
samme bord  

786 Kjære Gud jeg 
har det godt.) 

Bli godt kjent 

med, og etter 

hvert kunne 
gjenfortelle 

fortellinger fra 

evangelienes 
framstilling av 

Jesu liv og 
virke og noen 

apostelfortellin

ger fra Det nye 
testamentet.  

- utforske og 

presentere 
sentrale 

fortellinger 
fra GT og NT  

  

Jeg skal lytte til 

sentrale fortellinger 
i Det nye 

testamentet  
 

Jeg skal lytte til 
noen av 

underfortellingene  
 

Sentrale begrep for 

alle trinn: Advent, 
frelse, oppstandelse, 

under, Bibel, kors, 
nåde, treenighet og 

Jesus  
  

Hefte 1C:  
Julens sentrale 

fortellinger  
Luk 2  

  
Hefte 1E:  

Påskens sentrale 

fortellinger fra 
palmesøndag til 

oppstandelsen  
  

Hefte 1F:   
Pinsefortellingen  

  

Samtaler 

Stasjoner 
Andaktsstund 

Tur 

Samtale og 

observasjon. 



Hefte 1D:  

Jesus som 12-åring i 
tempelet  

Jesus og barna  
Jesus lærer disiplene 

å be  
Jesus metter 5000  

Bartimeus  
Den gode samaritan  

 
(Sanger og salmer, se 

kunnskapsmål om 

høytidene.  
 Mark 10,14  ...La de 

små barna komme til 
meg...  

Matt 6,33  Søk først 
Guds rike og hans… 

764 De trodde at 
Jesus var borte  

Om jeg er liten eller 
stor  

Min båt er så liten  

197 Søk først Guds 

rike   
Jeg er trygg hos deg) 

Delta i kirken 

ved 

forskjellige 
anledninger, 

- presentere 

kristne 
høytider og 

tradisjoner  

Jeg skal delta på 

skolens 
gudstjenester i 

Sanger og salmer som 

vanligvis synges i 
gudstjenesten.  

Skolegudstje

neste 
 

Samtale og 

observasjon. 



hvor høytidene 

markeres 

spesielt, og få 
hjelp til å finne 

sin plass i den 

kristne 
forsamling.  

forbindelse med 

høytidene  

Samtale om 

hvordan 
kristen praksis 

kommer til 

uttrykk 
gjennom 

leveregler, 

bønn, dåp, 
gudstjeneste 

og høytider.  

- samtale om 
hvordan 

kristen tro 

kommer til 
uttrykk 

 
- samtale om 

hva 
menneskeverd

, respekt og 
toleranse 

betyr og hva 
det innebærer 

for hvordan vi 
lever 

sammen   

Jeg skal delta og 
lytte til samtaler og 

fortellinger om 

hvordan vi skal leve 
sammen  

Sentrale begrep for 
alle trinn: tilgivelse, 

velsignelse, bønn, kjæ

rlighet  
  

For eksempel 
gjennom Zippys venn

er, SMART eller 
lignende program  

  
Fortellinger fra 

Bibelen, for eksempel 
fortellingen om den 

gode samaritan fra 
hefte 1D  

 
(778 Ingen er så 

trygg i fare  

  
779 Jeg er liten, men 

jeg vil ) 

Samtaler 
Stasjoner 

Andaktsstund 

Tur 

Samtale og 
observasjon. 



Få kjennskap 

til kristen 

misjon  

- forberede og 

gjennomføre 
et prosjekt til 

glede for noen 
utenfor 

skolen  

Jeg skal delta på 

skolens 
misjonsprosjekt  

 
Jeg skal kunne 

fortelle hva en 
misjonær er 

 

Sentrale begrep for 

alle trinn: Misjon, Den 
Hellige Ånd, dåp  

  
Stoff fra den aktuelle 

misjonsorganisasjone
n vi støtter  

 
(962 Alle, alle vil vi ha 

med ) 

Samtaler 

Stasjoner 
Andaktsstund 

Tur 
Inspirasjonsd

ag  
 

Samtale og 

observasjon. 

Lære salmer til 
høytidene  

 presentere 
kristne 

høytider og 
tradisjoner  

 Jeg skal synge og 
lære de kjente jule- 

og påskesalmene  

«Salmebok for kirke, 
hjem og skole» og 

«Pris hans navn.»  
  

(17 Et barn er født i 
Betlehem v.1-3  

39 Glade jul, hellige 
jul v.1  

42 Jeg er så glad hver 
julekveld v.1-4  

793 Nå tenner vi det 
første lys  

811 Nå tennes tusen 

julelys  
  

796 På Golgata sto 
det et kors) 

 

Samtaler 
Stasjoner 

Andaktsstund 
Tur 

Samtale og 
observasjon. 



Lære 

trosartiklene 

og Vår Far, 
lære dåpens 

sakrament og 

vers fra 
en dåpssalme 

og 

aktuelle bibelv
ers  

 

 

 Jeg skal kunne 

gjengi noen 
sentrale bibelvers  

utenat  

Bibelen. Se utenat-

kolonnen (for flere 
kompetansemål)  

Samtaler 

Andaktsstund 
Tur 

Samtale og 

observasjon. 

Lære de 10 

bud (med 

Luthers 
forklaring), 

lære 

”Den gylne reg
el” og ”De to 

store bud.”  

 
Vise evne til å 

gjøre seg bruk 

av den gylne 

regel og Guds 

bud i praksis  

- identifisere 

og reflektere 
over etiske 

spørsmål ut 
fra kristen 

etikk  
- beskrive og 

samtale om 
ulike måter å 

leve sammen 

på i familie og 
samfunn ut fra 

kristen tro og 
etikk  

- utforske og 
samtale om 

etiske sider 

Jeg skal lytte til og 

samtale om den 
gylne regel og 

gjengi denne 
utenat  

Bibelen  

(Matt 7,12  Den gylne 
regel 

645 La oss vandre i 
lyset ) 

Stopp, ikke mobb! 
 

Samtaler 

Stasjoner 
Andaktsstund 

Tur 

Samtale og 

observasjon. 



ved 

menneskers 
levesett og 

ressursbruk 
med basis i 

kristent 
forvalteransva

r  
- forberede og 

gjennomføre 
et prosjekt til 

glede for noen 

utenfor 
skolen  

- samtale om 
hva 

menneskeverd
, respekt og 

toleranse 
betyr og hva 

det innebærer 
for hvordan vi 

lever 
sammen   

 

Samtale om 

respekt og 

toleranse og 

motvirke 

- identifisere 
og reflektere 

over etiske 
spørsmål ut 

Jeg skal samtale 
om temaer som 

familien, hensyn, 
vennskap, samhold, 

inkludering, 

Zippys venner 
Olweus 

Sommerfugler i 
magen 

Samtaler 
Stasjoner 

Andaktsstund 
Tur 

Samtale og 
observasjon. 



mobbing i 

praksis.  

  
Føre en enkel 

dialog om 

samvittighet, e
tiske 

leveregler og 

verdier  
 

fra kristen 

etikk  
- beskrive og 

samtale om 
ulike måter å 

leve sammen 
på i familie og 

samfunn ut fra 
kristen tro og 

etikk  
- utforske og 

samtale om 

etiske sider 
ved 

menneskers 
levesett og 

ressursbruk 
med basis i 

kristent 
forvalteransva

r  
-  lytte til og 

sette seg inn i 
andres 

synspunkter, 
tanker, 

følelser og 

erfaringer og 
kunne dele 

egne 
meninger på 

konflikt, oppgjør, 

tilgivelse, 
mobbing, samvittig

het, godt og vondt, 
rett og galt og 

respekt  
 

(683 Gud signe vårt 

dyre fedreland v.) 



en respektfull 

måte  
- samtale om 

hva 
menneskeverd

, respekt og 
toleranse 

betyr og hva 
det innebærer 

for hvordan vi 
lever 

sammen   

 

Lytte til og 

samtale om 

tekster og 
fortellinger 

som uttrykker 

et humanistisk 
livssyn  

  lytte til og 

sette seg inn i 
andres 

synspunkter, 
tanker, 

følelser og 
erfaringer og 

kunne dele 
egne 

meninger på 

en respektfull 
måte 

Jeg skal lytte til og 

samtale om ulike 
historier om 

humanistisk 
livssyn.  

Æsops fabler, eventyr, 

Salaby.no 

Samtaler 

Stasjoner 
Andaktsstund 

Tur 

Samtale og 

observasjon. 

Samtale om 

hvordan 
livssynshuman

isme kommer 

til uttrykk 

- samtale om 
hva 

menneskeverd
, respekt og 

toleranse 

Jeg skal samtale 
om hvordan 

humanister feirer 
navnefest  

Salaby.no Samtale 
Andaktsstund 

Samtale og 
observasjon. 



gjennom 

leveregler og 

seremonier  

betyr og hva 

det innebærer 
for hvordan vi 

lever 
sammen   

Gjenkjenne 

kunst og gjøre 
bruk av 

estetiske 

uttrykk knyttet 
til humanisme  

- fortelle 
om høytider 

og estetiske 

uttrykk i 
noen religione

r og livssyn  

Jeg skal bli kjent 
med 

mellommenneskelig

e uttrykk av 
følelser, som glede, 

sinne, sorg og 
samvittighet. Bli 

kjent med kunst og 
kunstuttrykk som 

gjenspeiler 
følelsene, for 

eksempel 
skulpturene i 

Vigelandsparken.  

Zippys venner,  
Sommerfugler i 

magen. 

 
Den gylne regel   

Samtaler 
Stasjoner 

Andaktsstund 

Tur 

Samtale og 
observasjon. 

Uttrykke 
tanker om 

livet, tap og 

sorg, godt og 
ondt og gi 

respons på 

andres tanker  

samarbeide 
med andre i 

filosofisk 
samtale 

 Jeg skal uttrykke 
tanker om livet, tap 

og sorg, godt og 
ondt og gi respons 

på andres tanker  

Zippys venner 
Sommerfugler i 

magen 
Olweus 

Samtaler 
Stasjoner 

Andaktsstund 
 

Samtale og 
observasjon. 

Samtale om 
familieskikker 

i hverdag og 
høytid på tvers 

- samarbeide 

med andre i 
filosofisk 

samtale  

Jeg skal samtale 

om, og lytte til 
fortellinger om 

mennesker som 

Salaby.no Samtaler 

Stasjoner 
Andaktsstund 

Samtale og 

observasjon. 



av religioner 

og livssyn  

-  lytte til og 

sette seg inn i 
andres 

synspunkter, 
tanker, 

følelser og 
erfaringer og 

kunne dele 
egne 

meninger på 
en respektfull 

måte 

feirer for eksempel 

jul og påske på 
andre måter enn 

vi.   

 


