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Kjerneelementene 

De seks kjerneelementene skal være ivaretatt i undervisningen i faget vårt gjennom Jeg tror-bøkene. 

I begge bøkene veier «Kunnskap om kristen tro og praksis», gjennom bibeltekster og gjennomgang av 

de kristne høytidene, tungt. Likedan er det med troslæren. Gjennom bibelfortellingene i begge 

elevbøkene kommer treenighetslæren naturlig fram: læren om Gud som skaper, Jesus som frelser og 

Den hellige ånd som hjelper. Troslæren er videre systematisert i kapitlet Jeg tror, der 

trosbekjennelsen er lærestoff. Trosbekjennelsen blir også arbeidet med i kapitlet De kristne 

høytidene. 

Kjerneelementet «Kjennskap til religioner og livssyn» blir ivaretatt i begge bøkene. I den første for 1.–

2. trinn er det bare jødedommen og islam som blir presentert, men i den neste for 3.–4. trinn gis det 

også plass til hinduismen og buddhismen, samt humanistisk livssyn.  

Det jobbes også med «Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder». Dette skjer i form av 

tekstene i elevbøkene og oppgaver i tilknytning til disse. I tillegg er det mulig å ta kontakt med lokal 

muslimsk menighet, eventuell synagoge (i Oslo og Trondheim), eller templer (hinduistisk eller 

buddhistisk), for å få til et besøk av en leder i klassen eller arrangere en ekskursjon til en religions 

«hellige hus». Dette kan være relevant hvis det er elever med slik religiøs bakgrunn på skolen. 

Uansett må et slikt skritt vurderes nøye av både lærere og ikke minst foreldrene. Noen vil synes det 

er for tidlig å gjøre noe slikt på dette trinnet.   

Kjerneelementet «Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar» begynner vi med på disse trinnene i 

form av klassespørsmål og andre oppgaver. Filosofisk samtale kan godt brukes til dette, slik det er 

gitt bakgrunnskunnskap om til lærere i Del 8. Der finnes det også eksempler på oppgaver til 

eksistensielle spørsmål. 

 
«Kunne ta andres perspektiv» og «Etisk refleksjon» er verdier som oppøves over tid. I Jeg tror. KRLE 

for 3.–4. trinn, blir derfor «grunnleggende kristen etikk» mer framtredende enn i den første boka. Et 

eget kapittel, Rett og godt, og samtaleoppgavene underveis til bibelfortellingene, samt innføringen 

av filosofisk samtale legger til rette for måloppnåelse her. 

 

De tverrfaglige temaene  

«Folkehelse og livsmestring», «Demokrati og medborgerskap» og «Bærekraftig utvikling», skal være 

ivaretatt også i vårt fag. Blant annet skal elevene under «Folkehelse og livsmestring» «få utforske 

eksistensielle spørsmål og svar». I tillegg heter det at alle kan bety noe for andre og at alle 


