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Vår      

 
 

uke Tema Kompetansemål Pensum Vurdering 

34 
35 
36 
37 

 

Filosofi og 
identitet  

• reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, 

rett og galt  

 drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, 

herunder ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder 

  presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer 

KRLE-Nett 
Egne presentasjoner 
og refleksjoner 
 
 

 
 
Underveisvurdering. 
Muntlig aktivitet i timene. 
Presentasjoner. 
Diskusjoner. 

38 
39 

Bibelen 1 gt  drøfte utvalgte bibeltekster fra den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen og forklare særpreg 

og hovedtanker i disse 

 drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv 

KRLE-Boka 
Bibelen.no 

Underveisvurdering. 
Muntlig aktivitet i timene. 
Dramatisering 

40 Høstferie    

41 
42 
43 
44 
45 
46 

Jødedommen 

Islam  

Hinduisme 

Buddhisme 

 drøfte utvalgte bibeltekster fra den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen og forklare særpreg 

og hovedtanker i disse 

 drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv 

 beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen  

 forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner; 

likhetstrekk og grunnleggende forskjeller 

Powerpointpresentasj
oner. 
Nettsteder 
KRLE-boka 

Underveisvurdering. 
Muntlig aktivitet i timene. 
Presentasjon eller 
temaarbeid 

47 
48 
49 

 

Bibelen 2 nt  drøfte utvalgte bibeltekster fra den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen og forklare særpreg 

og hovedtanker i disse 

 drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv 

 beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen  

Bibelen.no 
Kirken.no 

Underveisvurdering. 
Muntlig aktivitet i timene. 
Avsluttende skriftlig 
prøve. 
Presentasjon 

50 Etiske modeller 

 

• føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn 

• drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, 

herunder ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder 

• drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, 

teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati 

 
Nettsteder 
Powerpointpresentasj
oner. 

Muntlig aktivitet i timene. 
Gruppearbeid. 



 

Grunnleggende ferdigheter 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I religion, livssyn og 

etikk forstås grunnleggende ferdigheter slik:  

Å kunne uttrykke seg muntlig i RLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og livssyn, etikk og filosofi. Muntlige 

ferdigheter som samtale, dialog, fortelling og utgreiing er midler til undring, refleksjon og argumentasjon. I faget legges det stor vekt på 

fortellingen som muntlig uttrykk.  

Å kunne uttrykke seg skriftlig i RLE innebærer å kunne uttrykke kunnskaper om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi. Skriving 

klargjør tanker, erfaringer og meninger og er en hjelp til å tolke, argumentere og kommunisere. Skriving i RLE innebærer også å møte ulike 

estetiske skriftuttrykk og gjøre bruk av dem.  

Å kunne lese i RLE innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å innhente informasjon, tolke, reflektere over og forholde seg saklig 

og analytisk til fortellinger og fagstoff i så vel tradisjonell som multimedial formidlingsform.  

Å kunne regne i RLE innebærer å kunne anvende ulike tidsregninger og måter å framstille årsrytmen på, finne fram i religiøse skrifter, møte 

matematiske uttrykk og tallsymbolikk og tolke og bruke statistikk. Å kunne gjenkjenne og bruke geometriske mønstre i estetiske uttrykk og 

arkitektur forutsetter regneferdigheter.  

Å kunne bruke digitale verktøy i RLE er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig 

ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk 

bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter for bred 

tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger.  

 


