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til de ti bud – og i lærerveiledningen. 
 
9 - samarbeide med andre i filosofisk samtale  

 

I lærerveiledningens Del 8 er det skrevet et avsnitt om filosofisk samtale. Her er det også noen 

øvelser og temaer som møter dette kompetansemålet. 

10 - identifisere og reflektere over etiske spørsmål ut fra kristen etikk 

 

Kapitlet Rett og godt i 3.–4. trinnsboka handler om kristen etikk som Guds regler. Her gis det 

spørsmål for å kunne reflektere over etiske temaer. Noen av spørsmålene som er stilt til 

bibelfortellingene, er også av etisk karakter, for eksempel til Den gode samaritanen i boka for 1.–2. 

trinn og til fortellingene under Jesus hjelper i 3.–4. trinnsboka.  

11 - utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk med basis i 

kristent forvalteransvar 

 

Det er et forslag i lærerveiledningen til filosofisk samtale om dette i kapitlet Rett og godt under 

overskriften Nestekjærlighetsbudet.  

12 - lytte til og sette seg inn i andres synspunkter, tanker, følelser og erfaringer og kunne dele 

egne meninger på en respektfull måte 

   - forberede og gjennomføre et prosjekt til glede for noen utenfor skolen  

 

Klassespørsmålene i elevbøkene er formulert slik at de skal inspirere og oppfordre til å lytte og 

sette seg inn i andres synspunkter osv. Ellers skal metoden filosofisk samtale spesielt kunne hjelpe 

til med dette kompetansemålet. 

Prosjektet som nevnes her, tenker vi må være et skoleprosjekt der KRLE-faget er med både i 

planlegging og gjennomføring. De kristne skolene har lange tradisjoner for dette. 
 
13 - samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for  

hvordan vi lever sammen  

 

Til innledning har kapitlet Religioner og livssyn et avsnitt som heter Venner som tror forskjellig. Der 

er dette anliggendet ivaretatt, men uten begrepene «menneskeverd, respekt og toleranse». 

Kapitlet Rett og godt i 3.–4. trinnsboka har foreslåtte klassespørsmål som utfordrer elevene til å 

samtale om disse temaene. Avsnittet om Menneskerettighetene i kapitlet Humanistisk livssyn har 

også tematikken, og den finnes i tillegg i forslagene til samtaletema til filosofisk samtale (se Del 8).  

 


