
Å kunne skrive  

Dette er ikke et spesielt skriftlig fag, men å kunne skrive omfatter på dette trinn en begynnende 

øvelse i «å kunne bruke fagspesifikke begreper i skriftlig arbeid og å kunne vurdere egen læring i 

arbeid med faglige tekster» og å «kunne bruke skrift- og billedspråk til å kommunisere og til å utvikle 

kunnskap om kristendommen, andre religioner, livssyn og etikk.» Øvelsen i denne ferdigheten anser 

vi blir ivaretatt også i Troens vei-bøkenes ulike skriftlige oppgaver. 

 

Å kunne lese  

Lærebøkene går ut fra at elevene på dette trinnet kan lese. Men noen strever nok fortsatt med flyt i 

lesingen, og noen er også dyslektikere. Derfor har vi lagt vekt på at font og skriftstørrelse er slik at 

alle elever kan følge med. Læreboktekstene legger stor vekt på å ha Bibelen som lærebok ved siden 

av læreboka, i tillegg til at vi siterer en del fra Bibelen. Det kan oppleves som vanskelig for noen. For å 

kunne lese i KRLE innebærer også «å kunne finne fram i Bibelen og gjøre rede for dens forskjellige 

typer tekster» - i tillegg til «å oppleve og forstå andre religiøse og filosofiske tekster.» Det legges opp 

til en utvikling i det å kunne lese også i KRLE-bøkene, der Jeg tror-bøkene (1.–4. trinn) danner 

grunnlaget for tekstene i Troens vei-bøkene. 

 

Å kunne regne 

 Å «forstå tidslinjer i møte med framstillinger av religioner og livssyn, med vekt på Bibelens 

historisitet og kirkens historie» er en del av det å kunne regne i KRLE. Derfor er det tidslinjer både i 

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

 

Digitale ferdigheter  

Digitale ferdigheter i KRLE innebærer å kunne «innhente informasjon om religioner og livssyn fra 

digitale kilder og tolke og kritisk vurdere informasjonen.» Dette forutsettes kjent når oppgaver i 

Troens vei-bøkene oppfordrer til søk og annen bruk at internett. Også oppgaver som å lage 

PowerPoint-presentasjoner hører innunder øvelse i denne ferdigheten. 

 


