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LOKAL FAGPLAN I RELIGION OG LIVSSYN 

BARNETRINNET 

RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO 

 

Kompetansemål i religion og livssyn 

 

2. klasse 

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne 

 kjenne til og samtale om eventyr, sagn og legender fra forskjellige kulturer og religioner, 

blant annet fra hinduistisk, buddhistisk og islamsk tradisjon 

 lytte til og samtale om skjønnlitterære fortellinger, fremføre dikt og lære sanger knyttet til 

juletiden og andre høytider 

 lytte til og samtale om fortellinger om menneskers liv på jorden, til forskjellige tider og 

fra forskjellige steder i verden 

 uttrykke undring, spørsmål og tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt, håp og drømmer 

og gi respons på andres tanker  

 samtale om leveregler og familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og 

livssyn 

 samtale om samvittighet, etiske leveregler og verdier  

 samtale om respekt, toleranse og tilgivelse og motvirke mobbing i praksis 

 lytte til og samtale om fortellinger som omhandler respekt for natur og alt levende 

 

 

3. klasse 

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne 

 lytte til, gjenfortelle og samtale om et utvalg fortellinger fra kristen tradisjon: 

legendeeventyr, helgenfortellinger 

 lytte til og samtale om skjønnlitterære fortellinger, fremføre dikt og lære sanger knyttet til 

juletiden og andre høytider 

 lytte til og samtale om fortellinger om menneskers liv på jorden, til forskjellige tider og 

fra forskjellige steder i verden 

 uttrykke undring, spørsmål og tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt, håp og drømmer 

og gi respons på andres tanker  

 samtale om leveregler og familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og 

livssyn 

 samtale om samvittighet, etiske leveregler og verdier  

 samtale om respekt, toleranse og tilgivelse og motvirke mobbing i praksis 

 lytte til og samtale om fortellinger som omhandler respekt for natur og alt levende 

 

 

4. klasse 

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne 

 kjenne til sentrale fortellinger fra Det gamle testamente og jødedommens tradisjon 

gjennom fortelling, samtale og utforming av tekstlige og billedlige uttrykk 
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 kjenne til et utvalg sagn og eventyr fra samisk fortellertradisjon 

 lytte til og samtale om skjønnlitterære fortellinger, fremføre dikt og lære sanger knyttet til 

juletiden og andre høytider 

 lytte til og samtale om fortellinger om menneskers liv på jorden, til forskjellige tider og fra 

forskjellige steder i verden 

 uttrykke undring, spørsmål og tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt, håp og drømmer 

og gi respons på andres tanker  

 samtale om leveregler og familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og 

livssyn 

 samtale om samvittighet, etiske leveregler og verdier  

 samtale om respekt, toleranse og tilgivelse og motvirke mobbing i praksis 

 lytte til og samtale om fortellinger som omhandler respekt for natur og alt levende 

 

 

5. klasse 

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne 

 kjenne til og samtale om sentrale fortellinger fra Det nye testamente 

 kjenne til og samtale om sentrale leveregler, høytider og verdier i kristendommen 

 kjenne til og fortelle om sentrale norrøne myter og møtet mellom norrøn gudsdyrkelse og 

kristen tro og kultur, gjennom fortellinger og utforming av tekstlige og billedlige uttrykk  

 

6. klasse 

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne 

 kjenne til og samtale om sentrale fortellinger fra Det nye testamente 

 kjenne til og samtale om sentrale leveregler, høytider og verdier i kristendommen 

 kjenne til og fortelle om Siddharta Gautamas liv og virke og sentrale fortellinger, 

leveregler, høytider og verdier i buddhistisk religion 

 kjenne til og fortelle om viktige guder og gudinner i hinduismen og kjenne til sentrale 

myter, leveregler, høytider og verdier i hinduistisk religion 

 være kjent med og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhisme, hinduisme og 

islam 

  

7. klasse 

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne 

 kjenne til og samtale om sentrale fortellinger fra Det nye testamente 

 kjenne til og samtale om sentrale leveregler, høytider og verdier i kristendommen 

 være kjent med og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen 

 kjenne til og fortelle om profeten Muhammeds liv og virke 

 kjenne til og fortelle om innholdet i utvalgte deler av Koranen og sentrale leveregler, 

høytider og verdier i Islam 

 være kjent med og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhisme, hinduisme og 

islam 

 fortelle om Jesu liv, virke og lære i historisk sammenheng  

 fortelle om apostlene, den kristne urmenigheten og viktige trekk ved kristendommens 

historie frem til reformasjonstiden 

 kjenne til og fortelle om Sokrates liv og lære 

 


