
Plan for Religion og Etikk (REL3) Klasse: 3MUA, 3STA Høst 2009
Lærebok: Tro og Tanke Aschehoug Like Uker = 4 timer Buddhisme eller Hinduisme

UKE Dato EMNE Lærebok Tekster – div. Info Arbeidsform Kompetansemål
35 24. august Planlegging Gruppearbeid - diskutere ulike religionsdefinisjoner

36 31. august

37 07. september Kapittel 5

38 14. september

39 21. september Kapittel 4

40 28. september HØSTFERIE
41 05. oktober - Forberedelse presentasjon
42 12. oktober Prøve (eller presentasjon) Religionskunnskap og religionskritikk

43 19. oktober Diskusjon - drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid

44 26. oktober

45 02. november Kapittel 10 - tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon

46 09. november Kapittel 13

47 16. november Repetisjon og prøve (eller presentasjon) Kristendommen

48 23. november «Ulike kirkesamfunn» Kapittel 14

49 30. november Kapittel 4 Gruppearbeid - sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn

50 07. desember Kapittel 11 Diskusjon - drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller

51 14. desember Repetisjon og prøve.

«Hva er religion?»
«Religioner i verden 
og i Norge»

Kapittel 1
Kapittel 2

Prøve eller 
presentasjon? 
Velg evt tema

Lærer
Gruppearbeid 
Diskusjon 

- diskutere ulike religionsdefinisjoner
- gjøre rede for religionenes geografiske og 
demografiske utbredelse

«Mål og metoder i 
religionsfaget»

Gruppearbeid og 
fremføring

- presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, 
myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial 
organisering, kunst og materielle uttrykk

«Mer eller mindre 
religion?»
«Religionene i 
samfunnet»

Kapittel 3
Kapittel 4

Lærer 
Diskusjon
Gruppearbeid

- gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og 
livssynskritikk
- drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn 
og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og 
filosofisk utfordring

«Religionene i 
samfunnet»

Lærer
Diskusjon

- presentere hovedtrekk ved religions- og livssyns-mangfoldet i 
lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge, inkludert religion og 
livssyn i samiske samfunn

«Mangfold som 
utfordring» Kapittel 4, 42  

«Hovedtrekk i den 
kristne læren»
«Kristen etikk»

Kapittel 11
Kapittel 12

Lærer
Diskusjon

- gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
- beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk

«Bibelen og 
bibeltolkning»

Gruppearbeid
Fremføring

«Kristendommen 
under skiftende 
forhold»

Gruppearbeid
Fremføring

- gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i 
kristendommens historie i og utenfor Europa

Lærer
Gruppearbeid
Fremføring

- presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i 
dag
- beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i 
kristendommen

«Religionene i 
samfunnet»
«Hovedtrekk i den 
kristne læren»

Religionskunnskap og religions-kritikk pluss 
Kristendommen



52 21. desember Kapittel 11 Diskusjon - drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn

53 28. desember Onsdag 23. desember JULEFERIE

«Hovedtrekk i den 
kristne læren»
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