
Demokrati og medborgerskap 

Under dette tema skal «elevene bidra i etisk refleksjon og få øvelse i å innta ulike perspektiver og å 

handle til det beste for sine medmennesker.» Vi mener at Troens vei-bøkene med tekster og ulike 

typer oppgaver nettopp oppfordrer til dette. Faget – og med Troens vei-bøkene – forbereder 

forhåpentligvis elevene til å bli ansvarlige samfunnsborgere med fokus på empati, nestekjærlighet og 

solidaritet.  

 

Bærekraftig utvikling  

Temaet bærekraftig utvikling handler om at «elevene skal utforske eksistensielle spørsmål og delta i 

etisk refleksjon over naturen og menneskets plass i den, med utgangspunkt i menneskets 

forvalteransvar og troen på Gud som skaper og opprettholder.» Bøkene er ikke spesifikt opptatt av 

bærekraftig utvikling, men indirekte, ikke minst der skapertroen er uthevet, i Troens vei. 

Bibelkunnskap for 5.–7. trinn, Troens vei. Kristendommen før og nå og Troens vei. Katekismebok for 

5.–7. trinn.  I den første boka står det om skapelsen og syndefallets følger. Både behandlingen av det 

første budet og den første trosartikkelen er godt behandlet i de to andre bøkene. Gud har aldri gitt 

jorda til menneskene, den er hans, men mennesket er satt til «å dyrke og passe hagen» for ham, som 

forvalter. Hvordan gjør vi det på en god måte, er et spørsmål til drøfting. 

 

 

Grunnleggende ferdigheter 

Muntlige ferdigheter  

Å «kunne lytte til, fortelle om, presentere og samtale om faglige emner, og å kunne argumentere for 

egne synspunkter og innta ulike perspektiver» må være gjennomgående i all undervisning i KRLE.  

Der må det være naturlig med «samtaler om kristen tro og etikk og eksistensielle spørsmål». Det 

forutsettes i alle Troens vei-bøkene, jfr. oppgavene. Fagspesifikke termer som forutsettes brukt, 

finnes i Troens vei-lærebøkene.  

«Muntlige ferdigheter innebærer dessuten å kunne uttrykke ulike meninger og argumentere for disse 

ved hjelp av filosofiske samtaleformer og filosofisk samhandling og refleksjon.» Dette er ivaretatt 

bl.a. i Troens vei. Religioner, livssyn og filosofi. 

 


