LÆREPLAN I ANDRE RELIGIONER OG
LIVSSYN
for Straumfjordnes skole

Formål med faget
Skolen vår ser det som nødvendig at elevene får kunnskap og orientering om fremmede religioner og livssyn. Vi har valgt å opprette et eget fag som omhandler disse emnene. I landet vårt har vi i de senere år fått et religiøst og livssynsmessig mangfold, noe som har ført til økende behov for kunnskap om dette. Elevene våre skal gjennom dette faget bli kjent med det store mangfoldet. Kunnskaper om religioner og livssyn, og om den funksjon disse har som tradisjon og som kilde til tro, moral og livstolkning, står sentralt i faget. Faget skal fremme respekt for mennesker med andre livssyn enn vårt eget.

Undervisningen skal gi kunnskap, ikke opplæring til en bestemt religion eller et bestemt livssyn. I undervisningen skal likeverdige pedagogiske prinsipp legges til grunn. De ulike verdensreligionene og livssyn skal presenteres ut fra sin egenart. Det innebærer at alle religioner og livssyn skal behandles på en faglig og saksvarende måte ut fra sitt særpreg. I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse. 

Det skal benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter, som skal bidra til å formidle alle sider ved faget. Aktiviteter som fortelling, forming, dramatisering, sang og musikk, samtaler og besøk skal bidra til å engasjere elevene og gi innsikt i ulike religioner og livssyn. 

Hovedområder i faget
.

Årstrinn 
Hovedområder 
1.–7. 
Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn 
8.–10. 
Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold og livssyn 

Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn
Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn omfatter disse religioner og utvalgte livssyn i historisk perspektiv, deres skrifttradisjoner som kilde til kulturforståelse og tro, og hvordan disse religioner og livssyn blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag. På ungdomstrinnet skal dette hovedområdet også gi innblikk i andre religioner og livssyn som er representert i Norge, og i annet religiøst og livssynsmessig mangfold.

Timetall i faget
Timetall oppgitt i 60-minutters enheter:

BARNETRINNET
1.–7. årstrinn: 		114 timer 

UNGDOMSTRINNET:
8.–10. årstrinn: 	38 timer

25 % av timetallet i KRL er overført til dette faget.

Grunnleggende ferdigheter i faget
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I ”andre religioner og livssyn” forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i ”andre religioner og livssyn” innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi. Muntlige ferdigheter som samtale, dialog, fortelling og utgreiing er midler til undring og deltakelse, refleksjon og argumentasjon. I faget legges det stor vekt på fortellingen som muntlig uttrykk.

Å kunne lese i ”andre religioner og livssyn” innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å innhente informasjon, reflektere over, tolke, søke mening i og forholde seg kritisk og analytisk til fortellinger og fagstoff i så vel tradisjonell som multimedial formidlingsform. 

Å kunne skrive i ”andre religioner og livssyn” innebærer å kunne uttrykke kunnskaper, erfaringer og forestillinger om religion og livssyn, etikk og filosofi. Skriving klargjør tanker og meninger og er en hjelp til å tolke, argumentere og kommunisere. Skriving i ”andre religioner og livssyn” innebærer også å møte ulike estetiske skriftuttrykk og gjøre bruk av dem.

Å kunne regne i ”andre religioner og livssyn” innebærer å kunne anvende ulike tidsregninger og måter å framstille årsrytmen på, finne fram i religiøse skrifter, møte matematiske uttrykk og tallsymbolikk og tolke og bruke statistikk. Å kunne gjenkjenne og bruke geometriske mønstre i estetiske uttrykk og arkitektur forutsetter regneferdigheter. 

Å kunne bruke digitale verktøy i ”andre religioner og livssyn” er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger. 


Kompetansemål i faget

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn

Jødedom
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen
samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider
gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen

Islam
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen
samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koran-lesing, matregler og høytider
gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam

Hinduisme
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
fortelle om en av hinduismens guder og gudinner
samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider
gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til hinduismen

Buddhisme
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha
samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider
gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhismen

Livssyn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn
samtale om hvordan livssynshumanisme kommer til uttrykk gjennom leveregler og seremonier
gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til humanisme


Kompetansemål etter 7. årstrinn

Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn

Jødedom
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
forklare hva Tanak, Tora og Talmud er og samtale om sentrale jødiske fortellinger
samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelsen, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster
forklare jødisk kalender og tidsregning og beskrive jødiske høytider og sentrale ritualer
beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til jødedommen

Islam
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
forklare hva Koranen og hadith er og samtale om sentrale islamske fortellinger
samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de fem søyler, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster
forklare utgangspunket for islamsk tidsregning og beskrive islamske høytider og sentrale ritualer
 beskrive moskeen og reflektere over dens betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til islam

Hinduisme
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
samtale om sentrale fortellinger i hinduismen
samtale om hinduisme, hinduistisk livstolkning og etikk med vekt på noen guder og gudinner, synet på tilværelsen og det guddommelige, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster
forklare hinduistisk høytidskalender og beskrive hinduistiske høytider og sentrale ritualer
beskrive tempelet og reflektere over dets betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til hinduismen

Buddhisme
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
samtale om sentrale buddhistiske fortellinger
samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster
forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og sentrale ritualer
beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til buddhismen

Livssyn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
samtale om hva et livssyn kan innebære
forklare hva et humanistisk livssyn er og samtale om humanistisk livstolkning og etikk med vekt på virkelighetsforståelse, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster fra humanistisk tradisjon
samtale om bakgrunn og særpreg for Human-Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i verden
beskrive markeringer og sentrale seremonier innenfor livssynshumanismen i Norge
presentere ulike kunst- og musikkuttrykk som gjenspeiler humanisme



Kompetansemål etter 10. årstrinn

Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold og livssyn

Jødedom
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
drøfte utvalgte tekster fra jødisk skrifttradisjon
innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange jøder
gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag
beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen

Islam
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
drøfte utvalgte tekster fra islamsk skrifttradisjon
innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer
gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag
beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam

Hinduisme
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
forklare særpreget ved hinduisme og hinduistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner; likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
drøfte utvalgte tekster fra hinduistisk skrifttradisjon
innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange hinduer
gi en oversikt over mangfoldet i hinduismen, viktige historiske hendelser og hinduismens stilling i Norge og verden i dag
beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til hinduismen

Buddhisme
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
drøfte utvalgte tekster fra buddhistisk skrifttradisjon
innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange buddhister
gi en oversikt over mangfoldet i buddhismen, viktige historiske hendelser og buddhismens stilling i Norge og verden i dag
beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til buddhismen

Religiøst mangfold
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter
vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn
diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn
innhente informasjon om og finne særtrekk ved noen religions- og trossamfunn lokalt og nasjonalt, herunder sikhisme, Bahá’í-religionen, Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
gjøre rede for nye religiøse bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion
utforske religioners stilling og særpreg i et land utenfor Europa med og uten digitale verktøy
Livssyn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
forklare hva livssyn er, og vise hvordan livssyn kommer til uttrykk på ulike måter
forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til religioner og andre livssynstradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
drøfte ulike tekster som presenterer livssynshumanisme, og diskutere aktuelle spørsmål som opptar livssynshumanister
gi en oversikt over mangfoldet i humanistisk livssynstradisjon, viktige historiske hendelser og livssynshumanismens stilling i Norge og verden i dag
gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk
beskrive hovedtrekk ved et livssyn utenom livssynshumanismen
presentere eksempler på religionskritikk fra ulike livssynstradisjoner

Vurdering i faget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering
Årstrinn 
Ordning 
10. årstrinn 
Elevene skal ha én standpunktkarakter. 

Eksamen for elever
Årstrinn 
Ordning 
10. årstrinn 
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 
De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.


