
Kompetansemål – Mellomtrinn 
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) (RLE01‑03) 
https://www.udir.no/lk20/rle01-03  

Etter 4. trinn: 

• … utforske og beskrive hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk 

lokalt og regionalt. 

• … samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i kristen tradisjon. 

• … samtale om og presentere estetiske uttrykk fra kristendom og andre religioner og livssyn. 

• … bruke enkle fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn. 

• … skille mellom ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn. 

 

«Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom 

muntlige, skriftlige, estetiske, praktiske, lekpregede og digitale måter å arbeide 

med KRLE-faget på.» 

Etter 7. trinn: 

• … gjøre rede for historien til kristendom (…). 

• … utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om 

kulturarv knyttet til kristendom (…). 

• … bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn. 

Kompetanse kommer fram når elevene viser innsikt i hvordan religioner og livssyn 

inngår i historiske prosesser nasjonalt. 

 

 

 

Læreplan i kunst og håndverk (KHV01-02) 
https://www.udir.no/lk20/khv01-02 

Etter 4. trinn: 

• … bruke håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre (…) på en miljøbevisst og 

trygg måte. 

https://www.udir.no/lk20/rle01-03
https://www.udir.no/lk20/khv01-02


• … gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre 

valg og lage egne produkter. 

• … undersøke hvordan tradisjonshåndverk (…) utnytter naturmaterialers egenskaper, og 

bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander. 

• … tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk. 

 

Elevene viser og utvikler kompetanse i kunst og håndverk på 3. og 4. trinn når de 

prøver ut håndverksteknikker (…) og visuelle uttrykk og deltar i skapende 

prosesser. 

Etter 7. trinn: 

• … bruke ulike håndverktøy (…) for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke 

materialer på en trygg og miljøbevisst måte. 

• … utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst (…) 

• … analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller 

infografikk. 

Elevene viser og utvikler kompetanse i kunst og håndverk på 5., 6. og 7. trinn når 

de bruker ulike kreative strategier for å skape visuelle uttrykk og funksjonelle 

løsninger. Videre viser og utvikler de kompetanse når de reflekterer over visuelle 

virkemidler, kulturelle referanser, håndverkskvalitet og miljøbelastning. 


