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VURDERINGSKRITERIER RLE 

 

MÅL FOR FAGET  
Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har til alle tider  

bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn. Kunnskap om religioner og livssyn  

er vesentlig for enkeltmennesket, for å kunne tolke tilværelsen og for å forstå  

kulturer i sitt eget samfunn og i samfunn verden over. Barn og unge i dag møter et  

mangfold av kulturpåvirkninger og verditradisjoner. Kristen tro og tradisjon har  

gjennom århundrer preget europeisk og norsk kultur. Samtidig har humanistiske  

verditradisjoner gitt kulturarven et videre tilfang. Religiøst og livssynsmessig  

mangfold setter i stadig større grad preg på samfunnet. Kjennskap til ulike  

religioner og livssyn, etikk og filosofi er en viktig forutsetning for livstolkning, etisk  

bevissthet og forståelse på tvers av tros- og livssynsgrenser.  

Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap som allmenndannende fag skal bidra  

til felles kunnskapsgrunnlag og referanserammer, gi gjenkjennelse ut fra elevens  

egen bakgrunn, fremme ny innsikt og gi rom for dialog tilpasset de ulike  

alderstrinn. Faget skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle  

skal bli møtt med respekt. Kunnskaper om religioner og livssyn og om den funksjon  

disse har både som tradisjon og som levende kilde til tro, moral og livstolkning,  

står sentralt i faget. I faget skal det stimuleres til allsidig dannelse, til personlig  

utvikling og til bevissthet om ens egen identitet.  

Faget er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen  

skal gi kunnskap og forståelse, ikke opplæring til en bestemt religion eller et  

bestemt livssyn. I undervisningen skal likeverdige pedagogiske prinsipper legges til  

grunn. Kristendommen, de ulike verdensreligioner og livssyn skal presenteres ut fra  

sin egenart. Det innebærer at alle religioner og livssyn skal behandles på en faglig  

og sakssvarende måte ut fra sitt særpreg. I undervisningen skal nærhet til  

fagstoffet på religionenes og livssynenes egne premisser kombineres med saklig  

distanse. I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse.  

 

 

VURDERINGSFORMER   
RLE ER ET MUNTLIG FAG  

- Muntlig aktivitet i timene  

- Framføringer/presentasjoner 

- Arbeidsbok  

- Temaarbeid/gruppearbeid  

- Skriftlige prøver i muntlig  

pensumstoff  
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VURDERINGSKRITERIER FOR FAG/EMNE  

 
Grad av mål- 
oppnåelse 

Karakter Kjennetegn på karakterene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy grad av 
måloppnåelse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6-5 

Kunnskapskompetanse 
 

 Viser svært god oversikt over trinnets fagstoff, 
kan se sammenhenger, sammenligne og trekke 
konklusjoner  

 Viser kunnskap ut over lærebokas rammer og 
stiller kritiske spørsmål til fagstoffet. 

 Viser faglig undring og refleksjon. 

 Viser høy grad av kommunikative ferdigheter, 
både muntlig og skriftlig 

 
Metodekompetanse 
 

 Svært god til å drøfte, greie ut, diskutere, 
samtale og fortelle 

 Svært god til å begrunne og vurdere egne 
ytringer og meninger. 

 Svært god til å vise kildekritikk ved å skille ut det 
viktigste fagstoffet 

 Svært god til å beherske selvstendig arbeid. 
(Lekser, arbeid i timene etc.) 

 Svært god til å vise toleranse og respekt for 
andres meninger og vurdere disse 

 Viser svært god evne til å samarbeide 

 Viser stor grad av engasjement   

 
 
 
 
 
 
 
Middels grad 
av 
måloppnåelse 
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Kunnskapskompetanse 
 

 Viser god oversikt over trinnets fagstoff, kan se 
sammenhenger, sammenligne og trekke 
konklusjoner  

 Viser noe kunnskap ut over lærebokas rammer 
og stiller noen kritiske spørsmål til fagstoffet. 

 Viser noe faglig undring og refleksjon. 

 Viser noe kommunikative ferdigheter, både 
muntlig og skriftlig 

 
Metodekompetanse 
 

 God til å samtale og fortelle 

 God til å begrunne og vurdere egne ytringer og 
meninger. 

 Viser i noen grad evne til kildekritikk ved å skille 
ut det viktigste fagstoffet 
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 Behersker i noen grad selvstendig arbeid. 
(Lekser, arbeid i timene etc.) 

 God til å vise toleranse og respekt for andres 
meninger og kan vurdere disse 

 Viser god evne til å samarbeide 

 Viser stor grad av engasjement   

 

 
 
 
 
 
 
Lav grad av 
måloppnåelse 
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Kunnskapskompetanse 

 Kan noe fagstoff, kan se noen få 
sammenhenger, sammenligne og trekke 
konklusjoner  

 Viser litt faglig undring. 

 Viser litt kommunikative ferdigheter, både 
muntlig og skriftlig 

 
Metodekompetanse 

 Kan fortelle 

 Behersker i liten grad selvstendig arbeid 

 Viser liten toleranse og respekt for andres 
meninger  

 Viser liten evne til å samarbeide 

 Viser liten grad av engasjement   

 
Kunnskapskompetanse kan vises på ulike nivå: 
 
3. Å vurdere – Vise faglig kreativitet og selvstendighet. - Vise evne til faglig refleksjon 
og vurdering. 
                                                                    ↑   
 
 2. Å forstå og avvende - Vise forståelse og evne til å anvende fagkunnskap.    
                   
                                             ↑ 
                       
1. Å gjengi – gjengi og beskrive fagkunnskap.         
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