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Fagkode Fagnavn 
REL1001           Religion og etikk 
 
 
Utdanningsprogram:          Programområde: 
Studieforberedende Vg3        Alle. 84 årstimer 
 
Privatistordning: 
Privatistene må opp til muntlig eksamen. Eksamen er 30 minutter med inntil 30 minutter 
forberedelsestid.  
 
 
Hjelpemidler til eksamen: 
I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt.  Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan privat 
PC med åpent internett benyttes i forberedelsestiden. Dersom du tar notater på PC-en i 
forberedelsestiden, kan du ta disse med deg inn til eksamen. Under eksamen kan du ikke bruke PC-
en til noe annet enn å se på notatene dine. 
Privatisten må ha med egen PC. 
 
 
Eksamensavgift: 
Det er 1 avgift for muntlig eksamen. 
 
 
Generelt leseforslag: 
Det er hele læreplanen i faget som er utgangspunkt for eksamen. Derfor må privatisten sette seg 
godt inn i alle hovedområdene i læreplanen for Religion og etikk. Læreplaner finnes på www.udir.no.  
 
Læreplanen gir enkelte valgmuligheter: 

o Det kreves innsikt i èn religion i tillegg til kristendommen og Islam. Denne tredje religionen 
privatisten kan bli prøvet i er Buddhisme. 

o Under hovedområdet ”Filosofi, etikk og livssynshumanisme” kreves det bl.annet at 
privatisten skal kunne redegjøre for to europeiske filosofer (en fra antikken og en fra nyere 
tid) og en kinesisk eller indisk filosof. 
Til eksamen kan privatisten bli prøvet i følgende filosofer: 
Fra Antikken -  Europa: Sokrates 
Fra nyere tide -  Europa: René Descartes 
Indisk filosof: Gandhi 

 
Dersom privatisten velger annen religion og andre filosofer, må privatisten ta med seg oversikt over 
dette til eksamen og forevise sensorene før eksamen starter. 
 
Oppgaver om valgfri religion og/eller filosofer er ikke en obligatorisk del av muntlig eksamen. Til 
muntlig eksamen kan det være at oppgaven som deles ut/trekkes ikke omhandler 
kompetansemålene om valgfri religion eller valgfrie filosofer. 
 
 

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Eksamen/Hjelpemidler%20til%20M-MP%20eksamen%20for%20privatister.pdf
http://www.udir.no/
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Forslag Lærestoff/lærebøker 
Ettersom det er læreplanen som styrer fagkravene på eksamen, kan privatisten i prinsippet benytte 
hva som helst av faglitteratur som gir innsikt i faget.  
Det er privatistens ansvar å skaffe seg lærestoff som dekker læreplanens kompetansemål. 
Lærestoff kan du finne på bokforlagenes hjemmesider. 
 
www.ndla.no  er digitale læremidler for videregående opplæring. 
 
Generell vurderingsveiledning: 
Religion og etikk er et typisk forståelsesfag. Kjennetegnene på måloppnåelse fremgår av 
kompetansemålene for faget, spesielt av verbene som beskriver kompetansen det er meningen at 
eksamenskandidatene skal tilegne seg. Legg merke til at verb av typen” analysere”, ”sammenligne”, 
”tolke” og ”drøfte” stadig brukes.  
 
På eksamen får kandidatene bruke lærebok som hjelpemiddel i forberedelsestiden, og derfor gir det 
ikke så stor uttelling å kunne gjengi hva det står i boken. Derimot gjelder det å demonstrere 
forståelse ved å bruke kunnskapene på en forstandig, drøftende måte, og dette vil 
eksamensoppgavene legge opp til. 
 
 

http://www.ndla.no/

