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Periode 1: Å verte vaksen

Tverrfaglege tema:

● Folkehelse og livsmeistring

● Berekraftig utvikling

● Tverrfagleg samarbeid om det Å verte vaksen

Kompetansemål:

● gjer greie for og reflekter over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religionar og livssyn

● utforske og samanlikne etiske idear frå sentrale skikkelsar i religiøse og livssynsbaserte tradisjonar

● utforske etiske idear frå sentrale skikkelsar i filosofihistoria og anvende ideane til å drøfte

● utforske andre sine perspektiv og handtere usemje og meningsbrytning

● reflekter over eksistensielle spørsmål knytt til det å vokse opp og leve i eit mangfald og globalt samfunn

● identifisere og drøfte etiske problemstillingar knytta til ulike former for kommunikasjon

● bruke og drøfte fagomgrep om religionar og livssyn og om samiske åndelege tradisjonar

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering



Eid ungdomsskule                                                       Årsplanar 2021/22                                                       KRLE

6 veker

● Val, ansvar og

utfordringar

● etiske tenkjemåtar

● filosofar

● ungdomstid og

seksualitet

● trakassering og misbruk

Framlegg til fleirfagleg:

● norsk, matematikk, krle, samfunnsfag

Forske:

Fordjuping:

Munnleg:

Skriftleg:

Periode 2: Kritisk tilnærming

Tverrfaglege tema:
● Berekraftig utvikling
● Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:
● Samanlikne og vurdere kritisk ulike kjelder til kunnskap om religionar og livssyn
● Identifisere og drøfte etiske problemstillingar knytt til ulike former for kommunikasjon
● Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillingar knytt til menneskerettar, berekraft og fattigdom
● Utforske andre sine perspektiv og handtere usemje og meningsbrytning

● bruke og drøfte fagomgrep om religionar og livssyn og om samiske åndelege tradisjonar

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema

● vitskap og religion i vår tid

● religionskritikk

Arbeidsmåtar Vurdering
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6 veker

Framlegg til fleirfagleg:

●

Forske:

Fordjuping:

Munnleg:

Skriftleg:

Periode 3: Kulturmøte

Tverrfaglege tema:
● Folkehelse og livsmeistring
● Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:
● Reflektere over eksistensielle spørsmål knytt til det å vekse opp og leve i eit mangfaldig og globalt samfunn
● Utforske andre sine perspektiv og handtere ueinigheit og meiningsbryting
● Utforske og presentere korleis element frå kristendom og andre religionar og livssyn kjem til uttrykk i medier og populærkultur
● Gjere greie for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religionar og livssyn
● undersøke og presentere sentrale idear frå livssynshumanismen og andre ikkje-religiøse livssyn
● utforske og presentere religiøst mangfald og religiøse praksisar utanfor etablerte religionssamfunn
● gjere greie for og reflektere over samane og andre urfolk sin religions- og livssynstradisjonar

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering
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6 veker

● Nyreligiøsitet

● Alternativrørsla

● Åsatru

● Samisk naturreligion

● Ulike trussamfunn

Framlegg til fleirfagleg:

●

Forske:

Fordjuping:

Munnleg:

Skriftleg:

Periode 4: Konfliktar

Tverrfaglege tema:
● Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:
● Utforske og drøfte korleis kristendom og andre religionar inngår i historiske endringsprosessar globalt og nasjonalt
● Utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjonar og deira omfang i dag
● Samanlikne og vurdere kritisk ulike kjelder til kunnskap om religionar og livssyn
● Utforske andre sine perspektiv og handtere usemje og meingingsbryting
● Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillingar knytt til menneskerettar, berekraft og fattigdom
● bruke og drøfte fagomgrep om religionar og livssyn og om samiske åndelege tradisjonar

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering
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6 veker

● Bibelen - tankar og tru

● misjon - før og no

● det vondes  problem

Framlegg til fleirfagleg:

●

Forske:

Fordjuping:

Munnleg:

Skriftleg:

Periode 5: Berekraftig utvikling

Tverrfaglege tema:
● Demokrati og medborgarskap
● Berekraftig utvikling
● Tverrfagleg samarbeid om fornybar energi, i samarbeid med “Den naturlige skolesekken”

Kompetansemål:
● Reflekter over eksistensielle spørsmål knytt til det å vokse opp og leve i eit mangfald og globalt samfunn

● Utforske andre sine perspektiv og handtere usemje og meiningsbryting

● Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillingar knytt til menneskerettar, berekraft og fattigdom
● bruke og drøfte fagomgrep om religionar og livssyn og om samiske åndelege tradisjonar

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering
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6 veker

● økosofi - ansvar for vår

felles framtid

Framlegg til fleirfagleg:

●

Forske:

Fordjuping:

Munnleg:

Skriftleg:

Periode 6: Repetisjon/refleksjon

Tverrfaglege tema:
●

Kompetansemål:
● Utforske og presentere senterale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjonar og deira omfang i dag
● Utforske og drøfte korleis kristendom og andre religionar inngår i historiske endringsprosessar globalt og nasjonalt
● Utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjonar og deira omfang i dag
● undersøke og presentere sentrale idear frå livssynshumanismen og andre ikkje-religiøse livssyn
● utforske og presentere religiøst mangfald og religiøse praksisar utanfor etablerte religionssamfunn
● gjere greie for og reflektere over samane og andre urfolk sin religions- og livssynstradisjonar
● bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
● sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn
● Gjere reie for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religionar og livssyn
● Utforske og presentere korleis element frå kristendom og andre religionar og livssyn kjem til uttrykk i medier og populærkultur
● Utforske og samanlikne etiske idear frå sentrale skikkelsar i religiøse og livssynsbaserte tradisjonar
● Utforske etiske idear frå sentrale skikkelsar i filosofihistoria og anvende ideane til å drøfte aktuelle etiske spørsmål
● Utforske andre sine perspektiv og handtere usemje og meiningsbryting
● Reflektere over eksistensielle spørsmål knytt til det å vekse opp og leve i eit mangfaldig og globalt samfunn
● Identifisere og drøfte etiske problemstillingar knytt til ulike former for kommunikasjon
● Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillingar knytt til menneskerettar, berekraft og fattigdom
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Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Respekt for:

- synspunkt

- veremåte

- bakgrunn

Framlegg til fleirfagleg:

●

Forske:

Fordjuping:

Munnleg:

Skriftleg:


