
ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE 
BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 

Lærer: Turid Nilsen 
Læreverk: ” Du og jeg”. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning.  
Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 
 
1.og 2. klasse er sammen i RLE-timene.  
Pensum vi bruker dette skoleåret, er pensum for 2.klasse.  
Målene er fra læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal ha tilegnet seg etter 2.trinn. 

Grunnleggende ferdigheter 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I religion, livssyn og etikk forstås grunnleggende ferdigheter 
slik:  

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

Å kunne uttrykke seg skriftlig i RLE innebærer å kunne uttrykke kunnskaper om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi. Skriving klargjør tanker, erfaringer og meninger og 
er en hjelp til å tolke, argumentere og kommunisere. Skriving i RLE innebærer også å møte ulike estetiske skriftuttrykk og gjøre bruk av dem.  

Å kunne lese i RLE innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å innhente informasjon, tolke, reflektere over og forholde seg saklig og analytisk til fortellinger og fagstoff i 
så vel tradisjonell som multimedial formidlingsform.  

Å kunne regne i RLE 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 RLE 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.  

 
 



Mål for RLE for 1. og 2. klasse, skoleåret 2013/2014 
 
Målene fordeles på 2 skoleår i rullerende årsplan. 

 1. år (Du og jeg 1) 2. år (Du og jeg 2) 

Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testam. Gud skaper jorda Adam og Eva i Eden, Noahs ark, 
Babel 

Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og 
virke i Det nye testamente 

Jesus blir født, Jesus og vennene Jesus hos Marta og Maria og Jesus 
hos Sakkeus 

Beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i 
distriktet og presentere funnene på ulike måter, og gjenkjenne kunst og gjøre bruk 
av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen 

Alter, kors, prest 
- kirkebesøk på høsten 

Kirketårn, orgel, døpefont, bibel, 
kors 
- kirkebesøk på høsten 

Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom 
leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider 

Jul Advent, jul og julepynt 

Kristendom 

Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger Synge på juletrefest og i kirka  Synge på juletrefest og i kirka  

 
Fortelle om liv og virke til Moses og åpenbaringen av Toraen 
 

 Faraos datter, Moses’ søsken, 7 
landeplager, Sivsjøen, Toraen på 
Sinaifjellet, de ti bud 

Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom 
leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider  

Torarullen, sabbat Kipa, bønnebok 

Jødedom 

Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen I synagogen – Toraskap, stjerne, 
lysestake 

I synagogen – Toraskap, stjerne, 
lysestake 

 
Fortelle om profeten Muhammeds liv og åpenbaringen av Koranen   Muhammed som barn 

Samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler 
og bønn 

Bønneteppe Bønneteppe 

Islam 

Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam I moskeen – Koranen, vask, bønneteppe I moskeen – Koranen, vask, 
bønneteppe 

 
 
 
 
 



Fortelle om en av hinduismens guder og gudinner Ganesha eller Shiva Ganesha, Parvati, Shiva eller Ganges 

Samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom 
leveregler 

 Å rense seg i Ganges 

Hinduisme 

Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til hinduismen I tempelet – alter, blomster, røkelse, 
gudestatuer 

I tempelet – alter, blomster, 
røkelse, gudestatuer 

 
 

 Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhismen I tempelet - lotus I tempelet - lotus 

 
Lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk 
livssyn 

Mennesket er verdifullt  Hvordan jorda ble dannet, at 
mennesket har utviklet seg fra 
apene, fortellingen om haren og 
skilpadden 

Livssyn 

Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til humanisme Happy human  

 
Uttrykke tanker om livet, godt og ondt og gi respons på andres tanker Å stjele Rett og galt, hva er godt for kroppen 

Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier Samtale om tema innen samvittighet, 
etiske leveregler og verdier 

Samtale om tema innen samvittighet, 
etiske leveregler og verdier 

Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Å ta følge, leke sammen, dele, å slå, 
smile, å klype 

 

Filosofi og 
etikk 

Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd  Barnekonvensjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsplan  2014 – 2015 
 
MÅNED TEMA MÅL LÆRINGSSTRATEGI/VURDERING 
 

Aug,/ Sept. 
 

 
Hvem er jeg? 

* uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker 
* føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier 

Læringsstrategier vi bruker i RLE er : 
Fri assosiasjon 
Læresamtalen 
Ordkart/Tankekart 

 
 

September 

 
Du og jeg 

* samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis 
* uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker 
* føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier 

 

 
 
 
 
Oktober 

Fortellinger fra 
kristendommen,  
Det gamle testamentet   
 
* Noe går i stykker 
* En stor båt og et høyt 
tårn 
* Ny begynnelse 

 
* fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamentet 
* gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen 
* kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske 
 

 

 
November 

Fortellinger fra 
jødedommen 

* fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av 
Toraen 
* gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen 

 

November Fortellinger fra islam * fortelle om profeten Muhammads liv, åpenbaringen av koranen og innholdet i sentrale 
deler av Koranen 

 

 
Desember 

Fortellinger knyttet til 
advent og jul 
*lucia 
*juletre og julepynt 

* lytte og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger 
* samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn 
* føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier 
* kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske 
* samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, 
bønn, dåp, gudstjeneste og høytider 
* gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Januar Fortellinger fra hinduismen * fortelle om en av hinduismens guder og gudinner 
* gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til hinduismen 

 

Februar Fortellinger fra 
buddhismen 
 
 
 
 
 

* fortelle om Siddharta Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha 
* gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhismen 

 
 



Mars Fortellinger om 
livssynshumanismen 

* lytte til samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanetisk livssyn 
* gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til humanisme 
* føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier 

 
 
 
 
 
 
 

April 
 
 
 

Fortellinger fra 
kristendommen, Det nye 
testamentet 
 
* Jesus gjør under 
* Jesus hos Marta og 
Maria 
* Jesus og Sakkeus 
* Jesus rir inn i Jerusalem 

*fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangeliens fremstilling av Jesu liv og virke i 
Det nye testamentet 
 
 
 
 
 
* gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen 

 

Mai Menneskeverd * bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne 
eksempler i mediene og ved bruk av Internett 
* føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier 
* uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker 

 

Juni ”Alle barn har rett til…” * bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne 
eksempler i mediene og ved bruk av Internett 
* føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier 
* uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker 

 

 

 


