
Lokal læreplan i religion og livssyn 
for 9. og 10. trinn på Steinerskolen i Ås 

Med utgangspunkt i sammenslått klasse. 
 
 

 

 

Religion og livssyn er et dannelsesfag som retter seg mot tilværelsens dypeste spørsmål. Opp gjennom historien 
har kunst, viten, politikk og menneskers liv i arbeid og fritid vært grunnleggende preget av religion. Også i nyere 
tid med sekularisering og religiøs frihet, spiller forståelsen og utøvelsen av religioner en stor rolle. 
Opplæringen i religion og livssyn skal gis på en inkluderende måte, uten konfesjonelle eller forkynnende 
elementer, slik at alle kan kjenne seg inkludert og kan delta. Faget skal inspirere til undring og etisk refleksjon og 
være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle skal bli møtt med respekt. 
 

A- Og B- plan blir undervist annethvert år. 
 
Underveisvurdering Sentrale arbeidsmåter  
viser hvordan underveisvurderingen er en integrert del av en læringsfremmende opplæring, der elevene skal gis 
anledning til å vise kompetanse på flere og varierte måter, og der læreren og elevene skal være i dialog om 
elevenes utvikling i faget. Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i 
religion og livssyn gjennom utforsking og refleksjon og vurdering av egne funn og resultater. 
 

HVA:   A-plan HVA:  B-plan HVORDAN 
• Biografier  
• Naturreligioner, urfolks 
religioner  
• Jødedom: Sentrale skrifter, 
arkitektur og kunst, ritualer 
og tradisjoner  
• Hinduisme: Sentrale 
skrifter, arkitektur og kunst, 
ritualer og tradisjoner  
• Kristendom: Kirkehistorie 
fra reformasjonen til i dag. 
Sentrale skrifter, arkitektur 
og kunst, ritualer og 
tradisjoner  
• Islam: Sentrale skrifter, 
arkitektur og kunst, ritualer 
og tradisjoner  
• Buddhisme: Sentrale 
skrifter, arkitektur og kunst, 
ritualer og tradisjoner  
 

• Sentrale ideer i 
livssynshumanismen; framvekst 
og etikk  
• Mangfold innen religionene 
og livssynene  
• Private og samfunnsbaserte 
ritualer og tradisjoner i et 
flerkulturelt og sekulært 
perspektiv  
• Ulike livspraksiser knyttet til 
religion og livssyn  
• Etiske og filosofiske spørsmål 
og dilemmaer i lys av religioner 
og livssyn 

Disse fagområdene er også knyttet til 
historiefaget og kan tas som et felles 
tverrfaglig prosjekt hvor lærerene 
samarbeider om temafordeling. 
 
-Elevene skaper egne tekstlige og billedlige 
uttrykk. I silkebøker eller som 
prosjektoppgaver individuelt eller som 
gruppearbeid. 
-Besøk til ulike religioners hellige rom eller 
invitere representanter for ulike tros- og 
livssynssamfunn til klasserommet. 
-Kunstfaglige arbeidsmetoder og møter med 
kunst og gjenstander som er knyttet til 
religioner. 
-Fordype seg i egnede biografier fra 
forskjellige religioner 
-Temaene åpner for gode samtaler og 
drøftinger i klasserommet. 
-Elevene skal oppsøke og vurdere kilder. 
-Ta i bruk tidslinjer og kart 

• Kompetansemål etter 10. klasse -utdrag i mål for opplæringen er at eleven skal kunne  
• gjøre rede for og reflektere over samenes og andre urfolks religions- og livssynstradisjoner  
• gi eksempler på karakteristiske trekk ved jødedom, islam, hinduisme og buddhisme i dag og vise 
kjennskap til kulturelle og sosiale impulser som er særegne for disse religionene  
• undersøke og presentere sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn  
• øve faglig innenfraperspektiv i presentasjon av ulike religioner og livssyn som livstolkning  
• reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til oppvekst og liv i et mangfoldig og globalt samfunn  
• identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter og levekår 
globalt sett  
• utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner  


