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FAGETS RELEVANS OG VERDIAR

KRLE er et sentralt fag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg. Gjennom kunnskap om ulike religioner og livssyn skal elevene utvikle evne til å

leve i og med mangfold i samfunns- og arbeidslivet. KRLE skal gi øvelse i etisk refleksjon og bidra til å utvikle elevenes dømmekraft i hverdagen og i

møte med samfunnsutfordringer.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. I KRLE behandles verdispørsmål på bakgrunn av kunnskap om religiøse og filosofiske

tradisjoner og ideer og gjennom utforsking av slike tradisjoner og ideer. Elevene skal bli kjent med verdiene som skolen og samfunnet bygger på, og

hvordan de er forankret i ulike religioner og livssyn. Dette er verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,

likeverd og solidaritet. Faget skal bidra til å gi elevene innsikt i kristen og humanistisk arv og tradisjon og i hvordan disse har endret seg gjennom

historien. Faget skal gi elevene kunnskap om menneskerettighetene og bevissthet om menneskeverdet som grunnleggende verdi, og det skal legge til

rette for gjensidig respekt, toleranse og demokratisk medvirkning.

Opplæringsloven legger føringer for at kristendom, andre verdensreligioner og livssyn skal presenteres på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte i

undervisningen.

I tillegg er det andre krav til faget som følger av lovens § 2-4. Undervisninga i faget kristendom, religion, livssyn og etikk og § 2-3 a. Fritak frå aktivitetar

m.m. i opplæringa.
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Læreplanen i KRLE legger til rette for at kristendom, jødedom, islam, buddhisme, hinduisme, sikhisme, nyreligiøsitet og livssynshumanisme kan

behandles både enkeltvis og i sammenheng. Til sammen skal elevene bli godt kjent med bredden av religiøse og ikke-religiøse livssyn. Om lag

halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes på kristendomskunnskap.



GRUENNLEGGJANDE FERDIGHEITER

Muntlige ferdigheter
Muntlige ferdigheter i KRLE innebærer å kunne lytte til, fortelle om, presentere og samtale om faglige emner, og å kunne
argumentere for egne synspunkter og innta ulike perspektiver. Muntlige ferdigheter innebærer også å bruke fagspesifikke
begreper til å utforske, drøfte og reflektere over fagets kunnskapsområder. Muntlige ferdigheter innebærer dessuten å kunne
uttrykke ulike meninger og argumentere for disse ved hjelp av filosofiske samtaleformer og filosofisk samhandling og refleksjon.
Utviklingen av muntlige ferdigheter går fra å kunne samtale om et emne til å kunne presentere og drøfte komplekse faglige
problemstillinger. Dette innebærer i økende grad å kunne bruke fagbegreper til å uttrykke og vurdere egen forståelse. Muntlige
ferdigheter innebærer også å gradvis utvikle evnen til å lytte til andre.

Å kunne skrive
Å kunne skrive i KRLE innebærer å kunne bruke skrift- og billedspråk til å kommunisere og til å utvikle kunnskap om religioner,
livssyn og etikk. Ferdigheten omfatter også å kunne utforske ulike syn og argumentere for og imot ulike standpunkter. Det
omfatter også å kunne bruke fagspesifikke begreper i skriftlig arbeid og å kunne vurdere egen læring i arbeid med faglige
tekster. Utviklingen av det å kunne skrive i faget går fra å kunne fortelle og beskrive til å kunne utforske faglige problemstillinger.
Dette innebærer at elevene i skriftlige arbeider gradvis tar i bruk fagspesifikke begreper og ulike kilder for å utvikle kompetanse
til å vurdere egen læring i arbeid med faglige tekster.

Å kunne lese
Å kunne lese i KRLE innebærer å oppleve og forstå ulike religiøse og filosofiske tekster. Det omfatter også å reflektere over og
tolke tekster, illustrasjoner, symboler og andre uttrykk. Videre innebærer det å sammenligne og systematisere informasjon og
vurdere kilder kritisk. Utviklingen av det å kunne lese i KRLE går fra å kunne forstå innholdet i enkle tekster til å kunne analysere
og vurdere form og innhold i komplekse tekster. Dette innebærer i økende grad å forstå fagbegreper og å kunne finne, bruke og
vurdere ulike kilder til informasjon.

Å kunne regne
Å kunne regne i KRLE innebærer å kunne bruke og forstå tidslinjer i møte med framstillinger av religioner og livssyn. Det
innebærer også å forstå hvordan statistikk og tabeller kan brukes. Utviklingen av det å kunne regne i faget innebærer i økende
grad å kunne forstå og reflektere over statistisk materiale og tabeller.

Digitale ferdigheter
Digitale ferdigheter i KRLE innebærer å kunne bruke digitale ressurser i eget skapende arbeid. Det omfatter også å kunne
innhente informasjon om religioner og livssyn fra digitale kilder og tolke og kritisk vurdere informasjonen. Utviklingen av digitale
ferdigheter i faget går fra å bruke enkle sammensetninger av tekst, lyd og bilder til å kunne lage og vurdere sammensatte
digitale produkter for framstilling av faglige temaer. Digital dømmekraft utvikles gradvis gjennom økende grad av etisk refleksjon
over hvordan digitale ressurser brukes.
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Undertema Læringsmål - Eg kan Omgrep

34

Å leva i eit
mangfaldig
samfunn

Å leva i eit mangfaldig
samfunn

Oppdrag: Medlemmer i trus og
livsynssamfunn

- skildra munnleg mangfaldet av
religionar og livssyn i Noreg i
dag med omgrep som
fleirkulturell, religion og livssyn

Fleirkulturell, religion, livssyn,
humanisme, toleranse, heilag,
verdsleg, respekt, normer

35
Mangfaldet i Noreg i dag

Oppsummering

- fortelje skriftleg kva religion er,
og korleis ein religion viser seg
på ulike måtar i kulturen

kultur

36
Kva er religion
Kva er livssyn
Oppsummering

- kva eit livssyn er

37 Religiøst liv, mennesket og det
heilage

- religiøst liv – mennesket og det
heilage38

39 Respekt og toleranse - respekt og toleranse
40

42

Undrande
spørsmål

Eksistensielle spørsmål Eg kan forklare munnleg kva
eksistensielle spørsmål er og gje
døme på slike

43 Eksistensielle spørsmål Eg kan reflektere over eksistensielle
spørsmål

44 Livet og verda Eg kan undre meg over livet og verda
45 Livet og verda Eg kan reflektera og drøfta kvifor

mennesket søker etter meining
46 Filosofi Eg kan forklara kva filosofi er
47 Filosofi Eg kan skriva kort om Sokrates og

den filosofiske samtalen
48 Filosofi Eg kan dje døme på korleis ein

filosoferer saman.

49 Kristendom
en

Temastart: Kristendommen

Ein religion som rommer eit
stort mangfald

Vona om det evige liv

Kva vil det seie å vera kristen?
Kva hovedgrupper er det i
kristendomen?
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50

Kristendom handlar om å tru
på Jesus
Dei kristne trur på ein treeinig
Gud
Retningslinjer for livet som
kristen

Kva tyder det at kristne trur på
jesus?
Kva er ein treeinig gud?

1 Kristendommen gjennom de
siste 500 årene

Korleis har kyrkja breidd om seg
gjennom historien?

2

Innblikk: Kristendommen og
biletkunsten
Innblikk: Byggningar til Guds
ære
Innblikk: Kvifor er song og
musikk så viktig i
kristendommen?

Kunst, arkitektur og musikk i
kristendomens historie.

3 Reflektera over den bibelske
forteljinga.4

5
Rett og gale

Kva er moral og etikk? etikk, moral, gyldne regel, norm, verdi
6 Grenser for kven me bryr oss om?

Kva er den gyldne regel.
7
8

Jødedomen

Eg veit kva det vil seie å vera jøde.

10 Eg kan skildre jødanes historie.
11
12
13

15

Islam

Islams fem søyler utforske og presentere hva det vil si
å være muslim
kjenne til de to hovedretningene –
sunni og sjia

16

utforske og drøfte islam gjennom
historien
kjenne til arkitektur, kunst og musikk
knyttet til islams historie
reflektere over og drøfte mangfoldet
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blant muslimer og utfordringer ved
det å være muslim i Europa

17

Cat Stevens
Paul Pogba
Mohammed Salah Ghaly

drøfte etiske spørsmål knyttet til
rasisme, menneskerettigheter og
respekt for menneskers
valg av tro med utgangspunkt i
innblikket om Muhammad Ali

18 Abrahams
born

Eg veit kva slektskap det er mellom
kristendom, jødedom og islam

19
Eg veit kva syn ein har på Bibelen i
dei tre religionane

21 Kva tyding har profetar i dei ulike
religionar?

22 Tekstar om Gud i dei tre ulike
religionane

23 Oppsumme
ring og
repetisjon24
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