
Læringsopplevelse for 5.-7.trinn

KRLE
Kompetansemål:
• Beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og 

etiske normer fra østlige og vestlige religioner og 
livssynstradisjoner

«Få ideer til hvordan du kan lære 
elevene å utforske, tegne og 
beskrive den buddhistiske 

levemåten i Pages, Sketches 
School og iMovie»



Årstrinn

5.-7.trinn

Kjerneelementer

Kjennskap til religioner og 
livvsyn

Utforsking av religioner og 
livvsyn med ulike metoder

Grunnleggende ferdigheter
Å skrive trenes ved å bruke ulike 

begreper i buddhismen

Å kunne lese trenes ved tolkning av 
den åttedelte veien

 
Muntlige ferdigheter trenes ved å 

presentere områder av den 
buddhistiske levemåten

Krle



Buddhismen

Mål
Jeg kan beskrive og 

presentere noen 
sentrale etiske 

normer fra 
buddhismen

Underveisvurdering
Lærer legger tilrette for at elevene kan 

utvikle kompetanse ved å bruke 
sentrale begreper i buddhismen. 

Elevene utvikler kompetanse med å 
uttrykke egne meninger ved å forklare 

motsetninger. 

Lærer gir tilbake-og fremovermelding 
på hva de får til og hva de kan jobbe 

videre med.

 Utstyr
Apper:
Pages
iMovie

Sketches school



1 Inspirere
Begreper Spørsmål

Begjær
Lidelse
Nirvana

Den åtte delte veien
Gjenfødsel

De fire edle sannheter

Hva vil det si å være et 
godt menneske?

Hva skjer om en buddhist 
dør?



2 Utforske

1. Utforsk hvordan det er å leve 
som buddhist

2. Ta bilder, les tekst og se film 
om emnet som engasjerer 
deg

3. Vis til læringspartner gode 
bilder og filmer du har funnet.

Bøker,nettsider 
og videoer



3 Skape

1. Velg malen bøker liggende i 
Pages

2. Beskriv de fire edle 
sannhetene og les inn

3. Tegn symbolet til sannheten 
om lidelsens opprinnelse

4. Vis boken til læringspartneren 
din der du beskriver de fire 
edle sannhetene

Aktivitet 1

Kan også gjøres i 
Sketches School



3 Skape

1. Fortsett i samme dokument. Lag 
en tabell med alle punktene i den 
åttedelte veien.

2. Skriv ned et ord til hvert punkt som 
betyr det motsatte og forklar valget 
av ord. Eks: rett levebrød-kriminell

3. Lag en tegning som illustrerer et av 
punktene til den åttedelte veien

4. Sammenlign med læringspartner 
hva dere har likt/ulikt

Aktivitet 2



3 Skape

1. Last ned bilder av den åttedelte 
veien

2. Opprett et prosjekt i iMovie
3. Legg inn bildene
4. Legg til tekst og fortell om den 

åttedelte veien
5. Legg til passende musikk
6. Eksporter til bilder og sett inn i 

dokumentet
7. Vis og del med læringspartner/

klassen

Aktivitet 3



5 Dele

Hva har du lært?
Kan vi sammenligne den buddhistiske levemåten med andre religioner?
Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om religioner?

Refleksjon

1. Velg ut et av arbeidene i boken 
du er mest fornøyd med

2. Presenter for klassen
3. I oppsummeringen med elevene 

kan lærer reflektere rundt disse 
spørsmålene



Relevans på tvers av fag

Mat og helse: lage måltider fra land hvor 
buddhismen er en majoritetsreligion.



«Gjennom mange år har Eplehusets utdanningsteam bygget opp en solid erfaring 
og kompetanse for å kunne tilby en helhetlig løsning til utdanningssektoren. I tillegg 
til å yte kompetanse på produkter, finansiering, tekniske løsninger og strategisk 
rådgivning gjennomfører Eplehuset også pedagogisk opplæring.»

«Vi vil inspirere, øke kunnskap og danne gode 
arenaer for læring. Sammen med dere ønsker vi å 
tilrettelegge for at barn og elever utvikler 
kompetanse for fremtidens samfunns- og 
arbeidsliv!»

Ta kontakt med oss om du ønsker å høre mer om vår pedagogiske 
opplæring ved å sende epost til: skole@eplehuset.no 

mailto:skole@eplehuset.no

