
13 - gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse 

minoriteters situasjon i Norge (Troens vei. Kristendommen før og nå, side 216, Troens vei. Religioner, 

livssyn og filosofi, kap. 8) 

 

Kjerneelementer 

Kjerneelementene i planen skal sikres gjennom faget i løpet av grunnskolen, med ulik vektlegging i 

løpet av barnetrinn og ungdomstrinn. På 5.–7. trinn har vi lagt vekt på følgende i Troens vei-bøkene:  

 

Kunnskap om kristen tro og praksis  

er basis og utgangspunkt for alle Troens vei-bøkene, slik det står: «Faget skal gi kunnskap om kristen 

tro og kristne trosuttrykk gjennom bibelkunnskap, trosgrunnlag, kirkens historie og estetiske uttrykk 

og ved å bli kjent med kirkens liv. Elevene skal få opplæring i grunnleggende kristen etikk. Faget skal 

gi kunnskap om det som er felleskirkelig og det som er spesielt for det eller de trossamfunn som 

skolen er knyttet til.»  

 

Kjennskap til religioner og livssyn 

får elevene god kjennskap til gjennom Troens vei. Religioner. Livssyn og filosofi. Der «presenteres 

(religionene) ut fra sin egenart med vekt på det som er sentralt. Elevene skal få kunnskap om viktige 

forskjeller og likheter mellom grunnleggende trosposisjoner og lære». Det får de kjennskap til ved at 

læreboka bl.a. gjør sammenligninger mellom kristendommen og andre religioner. I tillegg skal faget: 

«gi grunnlag for refleksjon over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge.» Det er et 

eget kapittel om samene i Norge og deres «misjonshistorie» i Troens vei. Religioner, livssyn og 

filosofi, kap. 7.  Om «(…) respekt for enkeltmenneskets frie valg slik det er nedfelt i 

menneskerettighetene» blir ivaretatt i Troens vei. Kristendommen før og nå, side 216 ff.  

 

Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder  

Gjennom alle Troens vei-bøkene får elevene «undersøke og utforske kristendom og andre religioner 

og livssyn som sammensatte fenomener gjennom bruk av varierte metoder.» Vi oppfordrer også 

gjennom for eksempel oppgaver til «deltagelse i kristen praksis.»   

 


