
 

 

 

Med læreren. For eleven. 
Aunivers.no    

Årsplan Store spørsmål 9. trinn 
Årsplanen følger lærebokas kapittelstruktur fordi kapitlene bygger på hverandre. Vi antyder ikke timetall, da de 153 timene i KRLE vil være ulikt 

fordelt på årstrinn fra skole til skole. Av 38 undervisningsuker regner vi med at ca. to-tre uker går bort til andre arrangement, årsprøver m.m. Om lag 

halvparten av undervisningen skal knyttes til kristendommen. Dette dekkes først og fremst gjennom kapittel 3, 7 og 8 men også ved at man i 

arbeidet med andre hovedområder ofte relaterer stoffet til kristendommen. 
 

I tråd med forskriftene for underveisvurdering (opplæringslova § 3-13) gis underveisvurdering med karakter ut fra det som kan forventes for 

alderstrinnet.  

Tidsbruk Kapittel Kompetansemål Elevtilpassede mål Aktualitet Vurdering + Udirs lenker 

2 uker Filosofi Identifisere og drøfte 

etiske 

problemstillinger 

knyttet til ulike 

former for 

kommunikasjon 

• Utforske ideer fra filosofihistorien og 

bruke ideene til å drøfte etiske spørsmål. 

• Reflektere rundt store, eksistensielle 

spørsmål knyttet til det å vokse opp og 

leve i et mangfoldig samfunn, 

 Filosofi- 1.periode 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/1833fe3854b15a260a3570e6f676c92e252ac5a6b073fed6c53f7be4ab81527f1fc58e02f845131a21d682726093139cd44e945981f275cdfcf67613fd85b7fa
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utforske andres 

perspektiv og 

håndtere uenighet og 

meningsbrytning 

reflektere over 

eksistensielle 

spørsmål knyttet til 

det å vokse opp og 

leve i et mangfoldig 

og globalt samfunn 

  

• Utforske og drøfte etiske problemstillinger 

knyttet til ulike former for 

kommunikasjon. 

• Utforske andres perspektiv og kunne 

håndtere uenighet og ulike meninger. 

5 uker 

 

Buddhismen Utforske og 

presentere sentrale 

trekk ved buddhismen 

 

Utforske og drøfte 

hvordan buddhismen 

inngår i historiske 

• å innsikt i sentrale trekk ved 
buddhismen  

• utforske noen viktige buddhistiske 
tekster  

• få innsikt i viktige historiske hendelser i 
buddhismen  

• utforske buddhismens stilling i Norge og 
verden i dag  

Vesak Skriftlig  prøve uke 42 

 

Buddhismen- 2.periode 

 

 

https://snl.no/vesak
http://www.udir.no/lk20/planer/public/12b94507607b78a82fa3db886fcfcef197351881925643fa469fcd7bf1f0de2218c281c9e974b315520026904ee080fdf5b026c12d1b8037ec10bf6fdba8c452
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endringsprosesser 

globalt og nasjonalt 

 

• reflektere over aktuelle spørsmål som 
opptar mange buddhister  

 

Tidsbruk Kapittel Kompetansemål Elevtilpassede mål Aktualitet Vurdering 

10 uker Jesus og 

evangeliene 

Utforske og 

presentere sentrale 

trekk ved 

kristendommen 

 

Utforske og 

sammenligne etiske 

ideer fra sentrale 

skikkelser i religiøse 

og livssynsbaserte 

tradisjoner. 

 

• utforske og presentere sentrale trekk ved 

kristendommen slik det formidles 

gjennom evangeliene i Det nye 

testamentet  

• bli kjent med og vurdere ulike kilder til 

kunnskap om Jesus og de første kristne  

• kunne forklare forholdet mellom Det 

gamle og Det nye testamentet i Bibelen  

• utforske etiske ideer knyttet til 

fortellingene om Jesus i evangeliene  

 

 Muntlig pres uke 47-48 

 

Jesus og evangelistene- 3.periode 

 

Jul og feiring- 4.periode 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/552ece9d3188454d93ba776221dacbb32639d8b9e55f6b94988d2b8f67f96305bff15282074027826fa85b6f71fc535f7c0336df2254e462b85936e3ffd92cd9
http://www.udir.no/lk20/planer/public/fcf362fdf33f3e5a8fdb00907c83188c97ed1f76d72d9c335de654ed9ce0027d3abccbcc539f7729f1531684362083fb95825e9a0781e81da9c627a666416abf
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Bruke og drøfte 

fagbegreper om 

religioner og livssyn 

 

Utforske andres 

perspektiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsbruk Kapittel Kompetansemål Elevtilpassede mål Aktualitet Vurdering 



 

 

 

Med læreren. For eleven. 
Aunivers.no    

10 uker Kristen-

dommen 

Utforske og 

presentere sentrale 

trekk ved 

kristendommen 

Utforske og drøfte 

hvordan kristendom 

inngår i historiske 

endringsprosesser 

globalt og nasjonalt 

• utforske og presentere sentrale trekk ved 

kristendommen  

• forklare hvordan kristendommen ble en 

egen religion og spredte seg til hele 

verden  

• utforske og drøfte hvordan 

kristendommen inngår i historiske 

endringsprosesser globalt og nasjonalt  

• bruke og drøfte sentrale kristne begreper  

• utforske kristnes perspektiv  

• presentere viktige trekk ved de store 

kristne trossamfunnene  

• vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om 

kristendommen  

•  

 

 Kapittelprøve uke 5 

 

Plakater om de ulike kristen 

retningene 

 

Kristendommen- 5.periode 

6 uker Islam Utforske og 

presentere sentrale 

trekk ved islam 

• utforske og presentere sentrale trekk ved 

islam og hvor den er utbredt  

 Sammenligne tema/religionene 

Kapittelprøve 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/fcf362fdf33f3e5a8fdb00907c83188c97ed1f76d72d9c335de654ed9ce0027d3abccbcc539f7729f1531684362083fb95825e9a0781e81da9c627a666416abf
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Utforske og drøfte 

hvordan islam inngår i 

historiske 

endringsprosesser 

globalt og nasjon 

Utforske andres 

perspektiv og 

håndtere uenighet og 

meningsbrytning 

• sammenlikne og vurdere kritisk ulike 

kilder til kunnskap om islam  

• kunne ta andres perspektiv og håndtere 

uenigheter  

• få innsikt i hvordan islam inngår i 

historiske prosesser og henger sammen 

med samfunnsendringer  

• reflektere over hvordan det er å tilhøre en 

stor og sammensatt minoritet i Norge  

• reflektere over spørsmål knyttet til det å 

vokse opp og leve i et mangfoldig og 

globalt samfunn  

 

Islam- 6.periode 

3 uker Filosofi  Identifisere og drøfte 

etiske 

problemstillinger 

knyttet til ulike 

former for 

kommunikasjon 

• Utforske ideer fra filosofihistorien og 

bruke ideene til å drøfte etiske spørsmål. 

• Reflektere rundt store, eksistensielle 

spørsmål knyttet til det å vokse opp og 

leve i et mangfoldig samfunn, 

 Fremføring. Oppgaver kan hentes 

fra «Gå videre» s. 256 i elevbok, 

etter «Cogito ergo sum» i 

læringsløp. 

Kapittelprøve 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/5d885a016ef61cc636cd2a9b00f09c45b41318d6941ec0bd156334670a5456a30c8a6b3ab5e524876be2c2e564817698144dd754ad897362296e803eda5e240a
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Utforske etiske ideer 

fra sentrale skikkelser 

i filosofihistorien og  

anvende ideene til å  

drøfte aktuelle etiske 

spørsmål 

utforske andres 

perspektiv og 

håndtere uenighet og 

meningsbrytning 

reflektere over 

eksistensielle 

spørsmål knyttet til 

det å vokse opp og 

leve i et mangfoldig 

og globalt samfunn 

  

• Utforske og drøfte etiske problemstillinger 

knyttet til ulike former for 

kommunikasjon. 

• Utforske andres perspektiv og kunne 

håndtere uenighet og ulike meninger. 
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Totalt  36 uker     

 

 


