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Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. 
Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.
Religion og etikk har kompetansemål etter Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram.
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Religionskunnskap og religionskritikk
Vis kompetansemål

Hovedområdet religionskunnskap og religionskritikk handler om utbredelsen av religioner og livssyn både 
globalt, nasjonalt og lokalt. I hovedområdet introduseres analyseverktøy som grunnlag for en helhetlig og 
balansert forståelse av de enkelte religionene. Hovedområdet dreier seg også om grunnleggende spørsmål 
knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Vis kompetansemål

Hovedområdet islam og en valgfri religion innebærer fordypning i islam og en annen valgfri religion. 
Kristendommen kan ikke velges i dette hovedområdet. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, 
sentrale tekster fra hver av religionene, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i religionene. Et viktig tema 
er også religionenes forhold til andre religioner og livssyn. 

Vis kompetansemål

Hovedområdet kristendommen handler om kristendommen i dens forskjellige varianter nasjonalt og globalt, 
både i et historisk og et nåtidig perspektiv. I dette hovedområdet blir det lagt vekt på viktige trekk ved 
kristendommens etikk, sentrale tekster fra kristendommen, og estetiske og rituelle uttrykk. Et viktig tema er også 
kristendommens forhold til andre religioner og livssyn.

Filosofi, etikk og livssynshumanisme
Vis kompetansemål

Hovedområdet filosofi, etikk og livssynshumanisme dreier seg om noen utvalgte filosofer fra ulike epoker og fra 
flere deler av verden. Hovedområdet omhandler også sentrale etiske begreper og argumentasjons-modeller, og 
danner grunnlag for egne meninger og valg. Hovedområdet dreier seg videre om livssyns-humanismen i et 
historisk og et aktuelt perspektiv. Kontinuitet og spenninger innen den livssyns-humanistiske tradisjonen er 
sentralt.
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