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Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

ÅRSPLAN I KRLE, 9.trinn 
Skoleåret: 2018/2019 
Faglærer: Ellen H Skaaraas 

 
Emne

/ 

tema 

Tidsbruk  

uke 

Dette sier lokal 

læreplan 

Mål for opplæringen er 

at eleven skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 

• Lærestoff/ kilde 

• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 

• Kjennetegn på 

måloppnåelse 

Vurderingsform 

 

 

 

 

 

 

 

H 

I 

N 

D 

U 

I 

S 

M 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-38 

• forklare særpreget 

ved hinduisme og 

hinduistisk tro som 

livstolkning i forhold 

til andre tradisjoner; 

likhetstrekk og 

grunnleggende 

forskjeller 

• drøfte utvalgte 

tekster fra hinduistisk 

skrifttradisjon 

• innhente digital 

informasjon om og 

presentere aktuelle 

spørsmål som opptar 

mange hinduer 

• gi en oversikt over 

mangfoldet i 

hinduismen, viktige 

historiske hendelser 

og hinduismens 

stilling i Norge og 

verden i dag. 

• jeg kan sammenligne hinduismen 

med andre religioner og livssyn 

• jeg kan forklare hva hinduer tror 

på 

• jeg kan samtale om viktige guder 

• jeg kan fortelle om Vedaskriftene, 

Mahabharata og Ramayana 

• jeg kan samtale om dagsaktuelle 

saker som mange hinduer kan 

være opptatt av 

• jeg kan lage en presentasjon av 

dagsaktuelle saker der jeg viser 

fornuftig bruk av kilder 

• jeg kan gi en oversikt over de ulike 

trosretningene innenfor 

hinduismen; Vishnu-, Shiva og 

Shaktitilhengerne 

• jeg kan redegjøre for historiske 

hendelser: 

- Induskulturen 

- Buddhismens utvikling  

- kolonitid 

- Mahatma Gandhi 

Horisonter kap 1 

• PPP som en intro 

til emnet. 

• regning: tidslinje 

• lesing: 

fortellinger fra 

Vedaskriftene, 

Mahabharata og 

Ramayana og 

tekster i 

læreboka og 

Internett 

• skriving: kap. 

oppgaver, 

stikkord, 

tankekart.   

• muntlig: 

samtaler i 

klassen og i 

grupper.  

• digitalt: innhente 

info 

 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier.  

Samtaler og 

diskusjon i 

klasserommet, i 

grupper og 

parvis.  

 

Framlegg av et 

delemne med 

karakter. 
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• beskrive og 

reflektere over 

særtrekk ved kunst, 

arkitektur og musikk 

knyttet til 

hinduismen 

- innvandring til Vest-Europa 

• jeg kan redegjøre for hinduismens 

stilling i Norge og verden i dag, 

f.eks: 

- antall hinduer i Norge/verden 

- konflikten på Sri Lanka 

• jeg kan beskrive og reflektere over 

hvordan kunst er knyttet til 

hinduismen og fortellingene i de 

religiøse skriftene 

• jeg kan beskrive templet 

• jeg kan reflekter over mangfoldet 

av hinduistisk musikk 

http://www.nrk.no/s

kole/klippdetalj?topic

=nrk:klipp/666689 

hindutempel i Oslo, 

klipp fra NRK 

http://www.nrk.no/s

kole/klippdetalj?topic

=nrk:klipp/622116 

http://www.nrk.no/s

kole/klippdetalj?topic

=nrk:klipp/624404 

Hindu og pinsevenn 

bytter liv. 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

 

 

B 

U 

D 

D 

H 

I 

S 

M 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-43 

• forklare særpreget 

ved buddhisme og 

buddhistisk tro som 

livstolkning i forhold 

til andre tradisjoner: 

likhetstrekk og 

grunnleggende 

forskjeller 

• drøfte utvalgte 

tekster fra 

buddhistisk 

skrifttradisjon 

• innhente digital 

informasjon om og 

presentere aktuelle 

spørsmål som opptar 

mange buddhister  

• gi en oversikt over 

mangfoldet i 

buddhismen, viktige 

historiske hendelser 

og buddhismens 

• jeg kan sammenligne buddhismen 

med andre religioner og livssyn 

• jeg kan forklare hva buddhister tror 

på 

• jeg kan samtale om Buddhas liv og 

lære 

• jeg kan samtale om dagsaktuelle 

saker som mange buddhister kan 

være opptatt av 

• jeg kan lage en presentasjon av 

dagsaktuelle saker der jeg viser 

fornuftig bruk av kilder 

• jeg kan gi en oversikt over de ulike 

retningene innenfor buddhismen; 

Theravada, Mahayana, Vajrayana 

• jeg kan redegjøre for historiske 

hendelser: 

- Buddhas liv og død 

- buddhismens spredning 

- Dalai Lama 

- innvandring til Vest-Europa 

• jeg kan redegjøre for  buddhismens 

Horisonter kap 2 

• PPP som intro til 

tema 

• regning: tidslinje. 

Statistikk og 

tabeller 

• lesing: 

fortellinger fra 

Buddhas liv og 

lære og tekster i 

læreboka og 

Internett 

• skriving: kap. 

oppgaver, 

stikkord, 

tankekart.   

• muntlig: 

samtaler i 

klassen og i 

grupper. 

• digitalt: innhente 

info 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier. 

Samtaler og 

diskusjon i 

klasserommet, i 

grupper og 

parvis.  

 

Framlegg av et 

delemne med 

karakter. 

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/666689
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/666689
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/666689
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/622116
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/622116
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/622116
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/624404
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/624404
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/624404
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stilling i Norge og 

verden i dag 

• beskrive og 

reflektere over 

særtrekk ved kunst, 

arkitektur og musikk 

knyttet til 

buddhismen 

stilling i Norge og verden i dag, 

f.eks: 

- antall buddhister i 

Norge/verden 

• konflikten Tibet/Kina 

• jeg kan beskrive og reflektere over 

hvordan kunst er knyttet til 

buddhismen og fortellingene i de 

religiøse skriftene 

• jeg kan beskrive templet 

• jeg kan reflekter over mangfoldet 

av buddhistisk musikk 

 

http://www.nrk.no/s

kole/klippdetalj?topic

=nrk:klipp/693272 

Are prøve å leve som 

buddhist (På Tro og 

Are) 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

M 

N 

S 

K 

R 

E 

T 

T 

I 

G 

H 

E 

T 

E 

R 

, 

 

F 

R 

E 

D 

S 

A 

 

 

 

 

 

44-48 

• føre dialog med 

andre om 

sammenhenger 

mellom etikk, 

religioner og livssyn 

• drøfte etiske 

spørsmål knyttet til 

menneskeverd og 

menneskerettigheter, 

likeverd og 

likestilling, blant 

annet ved å ta 

utgangspunkt i 

kjente forbilder 

• drøfte verdivalg og 

aktuelle temaer i 

samfunnet lokalt og 

globalt: sosialt og 

økologisk ansvar, 

teknologiske 

utfordringer, 

fredsarbeid og 

demokrati 

• jeg kan føre dialog med andre om 

sammenhenger mellom etikk, 

religioner og livssyn, f.eks: 

- lover og regler, normer og 

verdier 

• jeg kan drøfte etiske spørsmål 

knyttet til menneskerettigheter, 

f.eks: 

- menneskeverd 

- likeverd 

• jeg kan drøfte verdivalg og aktuelle 

temaer i samfunnet, f.eks: 

- det flerkulturelle samfunnet 

- atomvåpen/våpen 

- fredsarbeid 

- demokrati 

• jeg kan reflektere over ulike syn på 

forholdet mellom religion og 

vitenskap, f.eks: 

- tro på vitenskapen – nei til 

religion 

- tro på religionens sannheter – 

konflikt med deler av 

Horisonter kap 7. 

Nettsteder for 

veldedige 

organisasjoner. 

 

Vi er på en øde øy, 

hvilke regler vil vi ha 

i det nye samfunnet 

vi bygger opp? 

Sammenligne våre 

regler med 

menneskerettigheten

e. 

 

Tverrfaglig: 

Forberede tur til 

22.juli-senteret: 

https://22julisentere

t.no/ 

 

Elevene skal lage en 

tekst i tilknytning til 

besøket i Oslo. Vi 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier. 

Skrive en 

individuell tekst 

fra besøket på 

22.juli-senteret.  

 

Karakter. 

 

 

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/693272
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/693272
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/693272
https://22julisenteret.no/
https://22julisenteret.no/
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R 

B 

E 

I 

D 

, 

 

D 

E 

M 

O 

K 

R 

A 

T 

I 

 

• reflektere over 

forholdet mellom 

religion, livssyn og 

vitenskap 

• vise respekt for 

menneskers tros- og 

livssynsoppfatninger, 

ritualer, hellige 

gjenstander og 

steder 

vitenskapen 

- religion og vitenskap handler 

om forskjellige ting 

- enhet og sammenheng mellom 

vitenskap og religiøs visdom 

• jeg kan vise respekt for ulike 

religioner og livssyn 

• jeg kan samtale om hva det vil si å 

vise respekt for ulike religioner og 

livssyn 

• jeg kan samtale om hva toleranse 

er. 

starter før vi drar, 

der elevene skriver 

ned forventningene 

de har. Bruker V 

(vet) Ø (ønsker å 

vite) L (lært). 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

J 

E 

S 

U 

S 

 

 

 

 

 

49-51 

• finne fram til sentrale 

skrifter i Bibelen og 

forklare forholdet 

mellom Det gamle og 

Det nye testamente 

• jeg kan finne fram til skrifter i 

Bibelen 

• jeg kan fortelle om Lukas 

• jeg kan drøfte Lukasevangeliet 

• jeg kan samtale om fortellinger om 

Jesus 

• jeg kan forklare forholdet mellom 

GT og NT 

• jeg kan forklare hva slags bok 

Bibelen er 

 

Horisonter kap 3 

PPP som intro til 

kristendommen 

Bruke bibelen 

Se film om Jesus liv 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier. 

Tegning fra Jesus 

liv og fra 

Lukasevangeliet. 

Gi en forklaring 

på motiv og en 

mulig tolkning av 

bildet. 

Påstand-prøve. 

Samla karakter 

for disse to. 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

mangfoldet i buddhismen, 

viktige historiske hendelser 

og buddhismens stilling i 

Norge og verden i dag 

 

 

 

 

• forklare særpreget 

ved kristendom og 

• jeg kan sammenligne 

kristendommen med andre 

Horisonter kap 4 

Bibelen 

Se vedlagte 

vurderings-

Valgfritt produkt 

til valgfritt 
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K 

R 

I 

S 

T 

E 

N 

D 

O 

M 

M 
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N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

kristen tro som 

livstolkning i forhold 

til andre tradisjoner: 

likhetstrekk og 

grunnleggende 

forskjeller 

• finne fram til sentrale 

skrifter i Bibelen og 

forklare forholdet 

mellom Det gamle og 

Det nye testamente 

• drøfte ulike syn på 

Bibelen 

• innhente digital 

informasjon om og 

presentere aktuelle 

spørsmål som opptar 

mange kristne 

religioner og livssyn 

• jeg kan forklare hva kristne tror på 

• jeg kan samtale om fortellinger om 

Jesus 

• jeg kan finne fram til skrifter i 

Bibelen 

• drøfte ulike syn på Bibelen 

• jeg kan samtale om dagsaktuelle 

saker som mange kristne kan være 

opptatt av 

• jeg kan lage en presentasjon av 

dagsaktuelle saker der jeg viser 

fornuftig bruk av kilder 

• jeg kan fortelle om sentrale 

hendelser i kristendommens 

historie i de siste 500 årene, f.eks: 

overgangen fra katolsk til luthersk 

kristendom, vekkelsesbevegelser, 

misjonering 

 kriterier. kompetansemål 

fra kapitelet:  

rollespill, film, 

veggavis, mm 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

K 

R 

I 

S 

T 

N 

E 

 

T 

R 

O 

S 

A 

M 

F 

U 

N 

 

 

6-13 

Vinterfe

rie? 

PRUA? 

• gi en oversikt over 

andre 

frikirkesamfunn og 

kristne bevegelser, 

herunder 

pinsebevegelsen 

• utforske 

kristendommens 

stilling og særpreg i 

et land utenfor 

Europa og drøfte 

spørsmål knyttet til 

kristen misjon, 

humanitært arbeid 

og økumenisk 

virksomhet 

• jeg kan lage en presentasjon av 

temaet der jeg viser fornuftig bruk 

av kilder 

• jeg kan fortelle om kjennetegn 

ved: Jesu Kristi Kirke av Siste 

Dagers Hellige (mormonkirken), 

Jehovas Vitner, Baptistene, 

Metodistene, Frelsesarmeen, 

Adventistene, Pinsebevegelsen, 

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 

• jeg kan drøfte og reflektere over 

kristent samfunnsengasjement, 

f.eks: Frelsesarmeen og Kirkens 

Bymisjon 

 

Horisonter kap 8 

• regning: tidslinje. 

Statistikk og 

tabeller 

• lesing: tekster i 

læreboka og 

Internett 

• skriving: 

informasjonsplak

at..   

• muntlig: 

samtaler i 

klassen og i 

grupper. 

digitalt: innhente 

info 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier. 

Lage plakat over 

et kristent 

trossamfunn eller 

en organisasjon 

med kristent 

samfunnsengasje

ment. Karakter 
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N 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

I 

V 

 

O 

G 

 

D 

Ø 

D 

 

 

 

 

14-18 

Påskefer

ie? 

• diskutere aktuelle 

spørsmål som 

oppstår i møte 

mellom religion, 

kultur og samfunn 

• reflektere over 

filosofiske temaer 

knyttet til identitet 

og livstolkning, natur 

og kultur, liv og død, 

rett og galt 

• reflektere over etiske 

spørsmål knyttet til 

mellommenneskelige 

relasjoner, familie og 

venner, samliv, 

heterofili og homofili, 

ungdomskultur og 

kroppskultur 

• reflektere over 

forholdet mellom 

religion, livssyn og 

vitenskap 

 

• jeg kan reflektere over ulike syn på 

forholdet mellom religion og 

vitenskap, f.eks: 

- tro på vitenskapen – nei til 

religion 

- tro på religionens sannheter – 

konflikt med deler av 

vitenskapen 

- religion og vitenskap handler 

om forskjellige ting 

- enhet og sammenheng mellom 

vitenskap og religiøs visdom 

• jeg kan reflektere over etiske 

spørsmål knyttet til 

mellommenneskelige relasjoner, 

f.eks: 

- famile og venner 

- samliv 

- hetrofili/homofili 

- ungdomskultur 

- kroppskultur 

- sex 

• jeg kan drøfte etiske spørsmål 

knyttet til menneskerettigheter, 

f.eks: 

- menneskeverd 

- likeverd 

- likestilling 

- Barnekonvensjonen 

- Demokrati 

- fredsprisvinnere og ev andre 

• jeg kan reflektere over filosofiske 

temaer knyttet til liv og død, f.eks: 

- menneskers forhold til liv og 

død 

Horisonter kap 5 

 

Se filmen «de 

usynlige» 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier. 

Lage et 

klassealbum over 

tema. 

 

Stor individuell 

frihet, med 

muntlig forklaring 

og begrunnelse. 

Karakter. 
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- hva skjer med oss når livet tar 

slutt? 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

 

 

L 

I 

V 

S 

S 

Y 

N 

S 

H 

U 

M 

A 

N 

I 

S 

M 

E 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-24 

• forklare hva livssyn 

er, og vise hvordan 

livssyn kommer til 

uttrykk på ulike 

måter 

• forklare særpreget 

ved 

livssynshumanisme i 

forhold til religioner 

og andre 

livssynstradisjoner: 

likhetstrekk og 

grunnleggende 

forskjeller 

• drøfte ulike tekster 

som presenterer 

livssynshumanisme, 

og diskutere aktuelle 

spørsmål som opptar 

livssynshumanister 

• gi en oversikt over 

mangfoldet i 

humanistisk 

livssynstradisjon, 

viktige historiske 

hendelser og 

livssynshumanismens 

stilling i Norge og 

verden i dag 

• gjenkjenne og 

beskrive 

humanistiske ideer 

og verdier i kunst, 

• jeg kan forklare hva et livssyn er 

• jeg kan vise hvordan livssyn 

kommer til uttrykk på ulike måter: 

- i arbeidet med 

menneskerettigheter, demokrati 

og toleranse 

- Human-Etisk Forbund 

• jeg kan forklare hva en ateist og en 

agnostiker er 

• jeg kan samtale om vitenskap og 

selvstendig tenking 

• jeg kan sammenligne 

livssynshumanisme og en religion 

• jeg kan drøfte deler av FNs 

erklæring om menneske-

rettigheter, den amerikanske 

uavhengighets-erklæringen og den 

franske erklæringen om borgerens 

rettigheter, samt Charles Darwins 

evolusjonsteori 

• jeg kan diskutere dagsaktuelle 

saker som mange livssyns-

humanister kan være opptatt av 

• jeg kan gi en oversikt over 

betydningsfulle perioder i 

humanismens historie: 

- Oldtiden 

- Renessansen 

- Opplysningstiden 

• Human-Etisk Forbund 

• Human-Etisk Verdensforbund 

• jeg kan gjenkjenne og beskrive 

hvordan humanistiske ideer og 

Horisonter kap 6 

 

• regning: tidslinje.  

• lesing: 

fortellinger og 

tekster i 

læreboka og 

Internett 

• skriving: kap. 

oppgaver, 

stikkord, 

tankekart.   

• muntlig: 

samtaler i 

klassen og i 

grupper. 

Tverrfaglige 

samtaler med 

naturfag og 

samfunnsfag. 

• digitalt: innhente 

info 

 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier. 

Skriftlig 

kapittelprøve 
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arkitektur og musikk 

• beskrive hovedtrekk 

ved et livssyn 

utenom 

livssynshumanismen 

 

verdier kommer til syne i kunst, 

arkitektur og musikk 

• jeg kan beskrive hovedtrekk ved et 

livssyn utenom livssyns-

humanismen, f.eks ved økosofi 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

 

 
 

VURDERINGSKRITERIER 

 

 HØY MIDDELS LAV 

Fakta, begreper og anvendelse Eleven: 

• gjengir relevant og sentralt 

innhold i faglige framstillinger 

• bruker og forklarer faglige 

begreper og modeller og 

problemstillinger og utvikler 

relevante framstillinger med 

eksempler. 

• beskriver sentrale forskjeller og 

likheter knyttet til faglige tema 

på en presis og nyansert måte 

Eleven: 

• gjengir relevant innhold i faglige 

framstillinger 

• bruker fagbegreper, fagkunnskaper 

og eksempler i relevante 

sammenhenger 

• beskriver sentrale forskjeller og 

likheter knyttet til faglige tema 

Eleven: 

• gjengir deler av relevant innhold 

i faglige framstillinger 

• bruker noen fagbegreper og noe 

fagkunnskaper og kan vise til 

enkle, relevante eksempler 

• beskriver noen forskjeller og 

likheter knyttet til faglige tema  

 

Vurdere og argumentere Eleven: 

• argumenterer og vurderer ut fra 

forståelse av komplekse  

årsaks- og virkningsforhold 

• argumenterer saklig for egne og 

andres synspunkter ut fra ulike 

perspektiver og ulik forståelse 

• finner relevant informasjon i 

ulike typer kilder, vurderer og 

bruker informasjonen på en 

Eleven: 

• argumentere og vurdere ut fra 

forståelse av årsak og virkning 

• gjengir hovedtrekk i andres 

argumentasjon og begrunner egne 

meninger 

• finner relevant informasjon i ulike 

typer kilder, vurderer og bruker 

informasjonen på en hensiktsmessig 

måte 

Eleven: 

• argumenterer ut fra antakelser 

om årsak og virkning 

• gjengir deler av andres 

argumentasjon og gir uttrykk for 

egne meninger 

• finner lett tilgjengelig 

informasjon i ulike typer kilder 

og gjengir denne informasjonen. 
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kritisk og nyansert måte 

 

Muntlig 

 

Eleven: 

• viser stor grad av muntlig 

aktivitet i timene. 

• kan samtale om fagstoff på en 

gjennomtenkt og reflektert måte.  

• kan vurdere egne og andres 

framføringer ut fra gitte 

kjennetegn på måloppnåelse 

• formidler fakta om temaet med 

stort engasjement 

• .har klart formålstjenlig bruk av 

stemme, kroppsspråk, 

illustrasjoner og digitale 

hjelpemidler. 

 

Eleven: 

• er som regel faglig aktiv i timene, 

men tidvis passiv. 

• har god kjennskap til innholdet i de 

sentrale temaene 

• kan anvende kunnskapen på en 

relevant måte 

• gjennomfører en godt 

gjennomarbeidet og oversiktlig 

framstilling. 

• har stort sett formålstjenlig bruk av 

stemme, kroppsspråk, illustrasjoner 

og digitale hjelpemidler. 

 

Eleven:  

• viser liten eller ingen faglig 

aktivitet i timene 

• har delvis kjennskap til 

innholdet i de sentrale temaene. 

• kan delvis anvende kunnskapen 

på en relevant måte 

• har til en viss grad 

formålstjenlig bruk av stemme, 

kroppsspråk, illustrasjoner og 

digitale hjelpemidler.. 

 

Skriftlige  

 

Eleven: 

• har svært gode resultater på 

fagprøver. 

• viser svært god evne til å drøfte 

og analysere ulike 

problemstillinger. 

• viser svært god sammenheng 

• mellom drøftinger og 

konklusjoner. 

• viser svært god oversikt 

overkilder,  historiske perioder 

og hendelser 

 

 

Eleven: 

• har varierende resultater på 

fagprøver. 

• viser evne til å drøfte og analysere 

ulike problemstillinger 

• viser sammenheng mellom 

drøftinger og konklusjoner 

• viser relevant bruk av kilder 

 

Eleven: 

• viser lite kunnskaper på 

fagprøver. 

• viser av og til evne til å drøfte 

og analysere ulike 

problemstillinger. 

• viser noen ganger sammenheng 

mellom drøftinger og 

konklusjoner. 

• har en viss strukur på 

framstillingen.  

• Gjengir kilder 

 

 

RESSURSBANK 

 

*rle.samlaget.no* <http://rle.samlaget.no/ 
 

*http://nrk.no/skole 

 

*salaby.no* <http://salaby.no/ 

http://rle.samlaget.no/
http://salaby.no/


 

10 

Sist redigert 06.08.2018 EHS 

 

*http://www.gruble.net/rle/ <http://www.gruble.net/rle/ 
 

*http://gyldendal.no/vivo* <http://gyldendal.no/vivo> 
 

* http://www.bibel.no/nettbibelen 
 

*http://koran.no/ <http://koran.no/ 

 
*http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8001&redirect_from_tibet=true 

 

* https://krle-nett.cappelendamm.no/ 

 

 

 

http://www.gruble.net/rle/
http://www.gruble.net/rle/
http://gyldendal.no/vivo*
http://gyldendal.no/vivo
http://www.bibel.no/nettbibelen
http://koran.no/
http://koran.no/
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8001&redirect_from_tibet=true
https://krle-nett.cappelendamm.no/

