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KRLE 8-10.klasse 

8.klasse 2020/2021  

 
Veke Tema Kompetansemål 

 
Fagstoff Tverrfaglige emne og 

kjerneelement 
Vurdering 

34-40  Å undre seg, å tru å 
tenkje 

• Utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i 
filosofihistorien og anvende ideene til å  
Drøfte aktuelle etiske spørsmål 

• Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til 
det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt 
samfunn 

Horisontar 8, kapittel 1 
Filmen Sofies verden 

Kritisk tenking og etisk 
bevisstheit 

Skriftleg prøve der 
refleksjon er viktig 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglige emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

41-44 Religionar og livssyn i 
dag 

• utforske og presentere sentrale trekk ved 
kristendom og andre religions- og 
livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag 

• utforske og drøfte hvordan kristendom og andre 
religioner inngår i historiske endringsprosesser 
globalt og nasjonalt 

• utforske andres perspektiv og håndtere uenighet 
og meningsbrytning 

• undersøke og presentere sentrale ideer fra 
livssynshumanisme  

Horisontar 8, kapittel 2 
 

Demokrati og 
medborgarskap 

Vurdering av kort 
kort munnleg 
presentasjon 

Veke   Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

45-48 Jødedommen 
-Kva vil det seia å vera 
jøde. 
-Viktige hendingar i 
historia til jødane 
-Mangfaldet i 
jødedommen  

• Utforske og drøfte hvordan religioner inngår i 
historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt 

• bruke og drøfte fagbegreper om religioner og 
livssyn 

• utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale 
skikkelser i religiøse og livssynsbaserte 
tradisjoner 

• utforske og presentere religiøst mangfold og 
religiøse praksiser utenfor etablerte 
religionssamfunn 

Horisontar 8, kapittel 3 
 

Kritisk tenking og etisk 
bevisstheit 

Skriftleg prøve eller 
munnleg prøve der 
elevane vel mellom 
emna 
jødedommen/islam 
i veke 2 
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Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

49-2 Islam/julehøgtida i 
kristendommen 
-Kva vil det seia å vera 
muslim? 
-Viktige hendingar i 
historia til muslimane 
-Sunni og shia 

• Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre 
religioner inngår i historiske endringsprosesser 
globalt og nasjonalt 

• bruke og drøfte fagbegreper om religioner og 
livssyn 

• utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale 
skikkelser i religiøse og livssynsbaserte 
tradisjoner 

• utforske og presentere religiøst mangfold og 
religiøse praksiser utenfor etablerte 
religionssamfunn 

Horisontar 8, kapittel 3 
 

Kritisk tenking og etisk 
bevisstheit 

Skriftleg prøve eller 
munnleg prøve der 
elevane vel mellom 
emna 
jødedommen/islam 
i veke 2 
 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

3-8 Å leve saman 
-Identitet/Familie 
-Ulike samlivsformer 
-Likeverd/likestilling 
-Venskap 
 

• gjøre rede for og reflektere over ulike syn på 
kjønn og seksualitet i kristendom og andre 
religioner og livssyn 

• utforske andres perspektiv og håndtere uenighet 
og meningsbrytning 

• reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til 
det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt 
samfunn 

Horisontar 8, kapittel 5 
 
Filmen Sameblod 
 

Demokrati og 
medborgarskap 
Folkehelse og 
livsmeistring 
 
Menneskeverdet 

Identitet og kulturelt 
mangfald 

Refleksjonsnotat 
eller munnleg 
innlevering der 
eleven reflekterer 
kring eit valfritt 
tema. 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

9-13 Bibelen 
-Kva slags bok er 
bibelen? 
-Å finne fram i bibelen 
-Forholdet mellom det 
gamle og det nye 
testamentet 

• Utforske og presentere sentrale trekk ved 
kristendom og andre religions- og 
livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag 

• Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre 
religioner inngår i historiske endringsprosesser 
globalt og nasjonalt 

• bruke og drøfte fagbegreper om religioner og 
livssyn 

• sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til 
kunnskap om religioner og livssyn 

Horisontar 8, kapittel 6 
https://beta.bibel.no/ 
og bibelen i bokform 
som me har på skulen 

Kritisk tenking og etisk 
bevisstheit 

Eventuelt korte 
leksehøyringar. 
Studentar treng 
ikkje vurdere denne 
gongen. 

https://beta.bibel.no/
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• utforske og presentere hvordan elementer fra 
kristendom og andre religioner og livssyn 
kommer til uttrykk i medier og populærkultur 

• utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale 
skikkelser i religiøse og livssynsbaserte 
tradisjoner 

• utforske andres perspektiv og håndtere uenighet 
og meningsbrytning 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

14 Kunst frå bibelen 
Biletkunst med motiv 
henta frå Bibelen.  

• utforske og presentere hvordan elementer fra 
kristendom og andre religioner og livssyn 
kommer til uttrykk i medier og populærkultur 

 
 Inga vurdering 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

15-18 Profetane i det gamle 
testamentet 
Bodskapen til 
profetane 
Kva fekk profetane å 
seie for samtida og 
framtida? 
 
Samanlikne Ringenes 
herre med bibelen og 
religiøse skikkelsar i 
ulike religionar  

• Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre 
religioner inngår i historiske endringsprosesser 
globalt og nasjonalt 

• bruke og drøfte fagbegreper om religioner og 
livssyn 

• sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til 
kunnskap om religioner og livssyn 

• gjøre rede for og reflektere over ulike syn på 
kjønn og seksualitet i kristendom og andre 
religioner og livssyn 

• utforske og presentere hvordan elementer fra 
kristendom og andre religioner og livssyn 
kommer til uttrykk i medier og populærkultur 

Horisontar 8, kapittel 7 
 
Filmen Ringenes herre – 
ringens brorskap 

 Eventuelt korte 
leksehøyringar 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

19-21 Rett og gale 
Kva er moral og etikk? 
Den gyldne regelen 
Kvifor er samvit viktig? 

• utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale 
skikkelser i religiøse og livssynsbaserte 
tradisjoner 

Horisontar 8, kapittel 8 Folkehelse og 
livsmeistring 
 
Demokrati og 
medborgarskap 
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Lover, normer og 
reglar 

• utforskeetiske ideer fra sentrale skikkelser i 
filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte 
aktuelle etiske spørsmål 

• utforske andres perspektiv og håndtere uenighet 
og meningsbrytning 

• identifisere og drøfte aktuelle etiske 
problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, 
bærekraft og fattigdom 

Menneskeverdet 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

22 Repetisjon • Utforske og presentere sentrale trekk ved 
kristendom og andre religions- og 
livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag 

• Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre 
religioner inngår i historiske endringsprosesser 
globalt og nasjonalt 

  Framføring Elevane 
vel ut to religionar 
og skal samanlikne 
og drøfte skilnader 
og likskapar mellom 
desse 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

23-25 Religionshistorie i 
Noreg 

• Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre 
religioner inngår i historiske endringsprosesser 
globalt og nasjonalt 

Horisontar 8, kapittel 8 Demokrati og 
medborgarskap 

 

 

 
 
Om tema vert flytta på i tid, vil det gå fram av arbeidsplanen som elevane får kvar veke. I arbeidsplanane vil somme sentral gjevne læringsmål òg 
verta brotne ned, slik at dei vert lettare å skjøne for elevane.  
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