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Tegn på måloppnåelse 

1 

I begynnelsen 

var 

fortellingen 

5 uker 

 

Dato: 

17.08-

18.09 

• Forklare hva en myte er, og hva de 

prøver å gi svar på 

• Kjenne til opphavsmyter fra ulike 

kulturer og religioner 

• Kunne gjenfortelle en eller flere myter 

• Reflektere over om myter også kan si 

noe om mennesker i dag 

• Kunne forklare viktige begrep i faget, 

som mytologi, det hellige, ritual, 

monoteisme, polyteisme og frelse 

• Kunne samtale om religion og livssyn 

med andre 

1, 3, 7 Lav (karakter 2):  

- Kunne beskrive viktige begrep som myte, 

monoteisme, polyteisme og ritual, og bruke 

dem i enkle sammenhenger 

- Kunne referere hovedinnhold i en eller flere 

kjente myter, og fortelle hva myten gir svar på 

 

Middels (karakter 3-4):  

- Kunne beskrive og anvende viktige begrep i 

faglige framstillinger 

- Kunne gjenfortelle hovedinnhold i noen 

sentrale bibelske, greske og norrøne myter, og 

forklare hva de kan fortelle om verden og 

menneskene 

 

Høy: (karakter 5-6): I tillegg  

- kunne sammenlikne opphavsmyter, og kunne 

diskutere sammenhengen mellom natur og 

kultur 

- kunne samtale om forholdet mellom religiøse 

myter og vitenskap 



- På en sjølstendig måte kunne beskrive 

hvordan noen myter også kan være relevante 

i vår tid 

2 Hinduismen   9 uker 

 

 

 

Dato: 

28.09-

06.12 

• Kjenne til hvordan hinduismen er 

knyttet til historie og kultur i India 

• Kjenne til sentrale trekk ved 

hinduismen, som forestillingen om 

karma, dharma og samsara 

• Forklare ulike veier til frelse 

• Kunne fortelle om Gud og guder i 

hinduismen 

• Kjenne til viktige ritual i hinduismen 

• Kunne beskrive kunst, arkitektur og 

musikk knyttet til hinduismen 

• Kunne fortelle om hinduismen stilling i 

Norge og verden i dag 

3, 5 Lav (karakter2): 

-  Kunne knytte hinduismen til India, og 

beskrive hinduistisk syn på liv og død, knyttet 

til karma og gjenfødelse 

- Kunne navn på noen indiske guder, og kunne 

gjenfortelle en hinduistisk myte 

 

Middels (karakter 3-4):  

- Kunne beskrive og anvende viktige begrep 

som karma, dharma og samsara i faglige 

framstillinger 

- Kjenne til hvordan hinduismen har utviklet seg 

gjennom historien, slik at man i dag har ulike 

veier til frelse 

- Kunne gjenfortelle og samtale om fortellinger 

fra hinduistisk gudeverden 

- Beskrive hvordan hinduistiske guder 

framstilles og tilbes 

 

Høg (karakter 5-6):I tillegg  

- kunne reflektere over hvordan elementer fra 

hinduismen har fått sin plass i vestlig kultur, 

som astrologi, yoga, meditasjon, tanker om 

karma m.m. 



- kunne sammenlikne hinduismen med vestlige 

religioner, og beskrive likheter og 

grunnleggende forskjeller 

 

3 

 Det gamle 

testamentet 

 

7 uker 

 

Dato: 

07.12-

07.02 

• Lese og kunne reflektere over de mest 

kjente fortellingene i GT, de som i stor 

grad er felles for jødedom, kristendom, 

islam 

• Gjøre rede for Bibelens oppbygging, og 

kunne finne fram til bøker, kapitler og 

vers 

• Kjenne til profetbøkene, og hvordan 

kristne tolker noen av profetiene 

• Kunne beskrive bildekunst knyttet til 

fortellinger i GT 

• Kjenne til viktige hendelser i 

israelittenes (og dermed også jødenes) 

historie 

 

2, 7 

Lav (karakter2):  

- Kunne gjengi hovedinnholdet i noen kjente 

fortellinger fra Mosebøkene, gjerne ut fra 

bilder. Kjenne til hovedinndelingen av Bibelen, 

og kunne finne fram til sentrale tekster. Kunne 

forklare hva en profet er. 

 

Middels (karakter 3-4):  

- Kjenne til viktig hendelser i israelittenes 

historie, og kunne gjenfortelle og reflektere 

over innholdet i flere av de fortellingene som 

midtøstenreligionene har felles 

- Kunne forklare forholdet mellom GT og NT, og 

kunne finne fram til sentrale skrifter 

- Kjenne navnet på noen profeter, og forklare 

hvilken rolle de spilte i samfunnet 

Høg (karakter 5-6): I tillegg 

- kunne fortelle om Messiasprofetiene, og 

hvordan de blir oppfattet av kristne i dag 

- kunne vurdere Bibelen som kilde, og forholdet 

mellom bibelske myter og naturvitenskap 

4 

Jødedommen 

 

8 uker 

• Kjenne til jødenes historie fra ca. 1200 

f. Kr og fram til i dag 

2, 4 Lav (karakter2): 

- Kunne knytte jødedommen til fortellingene 

om Moses 



08.02-

18.04 

• Kunne forklare særpreget ved 

jødedommen, hva som er felles og hva 

som skiller den fra kristendommen 

• Kjenne til noen sentrale jødiske tekster  

• Kunne fortelle om skikker, høytider og 

ritualer, og hvorfor de er, og har vært, 

så viktige for jøder. 

• Fortelle om jødenes situasjon i Norge  

- kjenne til viktige symboler, skikker og høytider 

som er felles for jøder overalt i verden 

- Kjenne til hva som skjedde med de norske 

jødene under 2. verdenskrig 

Middels (karakter 3-4):  

- Kunne beskrive hvordan jødedommen utviklet 

seg og spredte seg i Europa etter at tempelet i 

Jerusalem ble ødelagt, og forklare hvordan 

antisemittisme kunne utvikle seg 

- Kunne forklare hvorfor skikker, høytider og 

ritualer er så viktig for jøder 

- Kjenne til skriftene Tanakh og Talmud 

Høg (karakter 5-6): I tillegg  

- kunne forklare hvorfor Talmud ble skrevet 

- kunne forklare forholdet mellom jødedom og 

kristendom 

- kunne finne relevant stoff om jødenes 

situasjon og økende antisemittisme i Norge og 

verden i dag 

5 

Etikk og 

dialog 

 

5 uker 

19.04- 

23-05 

• Kunne tenke over og diskutere 

begrepet samvittighet 

• Kunne forklare begrepene dialog, 

empati, solidaritet, egenverdi, respekt 

og etikk. 

• Kunne vurdere ulike leveregler ut fra 

religioner og humanistisk etikk 

• Kunne diskutere rett og galt ut fra et 

sett av livsverdier 

3, 4, 6, 8 Lav (karakter2):  

- kunne samtale om hva samvittighet er, og hva 

det vil si å ha respekt for noe eller noen 

- Kjenne til «Den gyldne regel» 

Middels (karakter 3-4):  

- Kunne beskrive og anvende viktige begrep 

som samvittighet, dialog, empati, solidaritet, 

egenverdi, respekt og etikk. Kunne diskutere 



• Kjenne til menneskerettighetene, og 

brudd på dem 

• Vite hva som skjedde i Norge 22.juli 

2011, og hvilke livsverdier som sto på 

spill 

rett og galt ut fra ulike perspektiv, religiøse 

eller humanistiske.  

Høg (karakter 5-6): I tillegg  

- kunne innhente opplysninger og diskutere 

aktuelle hendelser ut fra et 

menneskerettsperspektiv 

- kjenne til hvordan terroren 22.juli 2013 truet 

norske livsverdier. 

Totalt 34 uker    

 

 

 

 


