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Tema  Kompetansemål Læringsmål 
Arbeidsmåter og 

organisering 
Vurdering 

38 
- 

42 
 

Kap. 1 Horisonter 
 
«Å undre seg, å tro, 
å tenke» 

Filosofi og etikk: 
- Reflekter over filosofiske 

temaer knyttet til identitet 
og livstolkning. 
 

- Presentere noen 
betydningsfulle filosofer og 
diskutere deres ideer 
 

- Kunne forklare begrepene: filosofi 
og eksistensielle spørsmål. 
 

- Kunne forklare hva et filosofisk 
spørsmål er. 
 

- Kunne sette ord på hvorfor det er 
viktig å samtale om slike 
spørsmål. 
 

- Kunne fortelle om Sokrates.  
 

- Kunne delta i en filosofisk 
samtale. 

- Gjennomgang av temaene i 
faget, samt forklare begreper 
 

- Filosofiske samtaler, to og to 
og i plenum 
 

- Lytte til utdrag fra boken 
«Sofies verden» i forbindelse 
med utefagdagen. 

Skriftlig innlevering i løpet 
av en skoletime.  
 
Vurderes med 
måloppnåelse.  

41 HØSTFERIE 

43 
- 

45 

Kap. 2 Horisonter 
 
«Religioner og 
livssyn i dag» 

Religiøst mangfold: 
- Samtale om og forklare 

hva religion er, og vise 
hvordan religion kommer 
til uttrykk på ulike måter. 
 

- Viser evne til dialog om 
religions- og 
livssynsspørsmål og vise 
respekt for ulike religioner 
og livssyn. 
 

- Diskutere aktuelle 
spørsmål som oppstår i 
møte mellom religion, 
kultur og samfunn. 
 

Livssyn: 
- Forklare hva livssyn er, og 

vise hvordan livssyn 

Du skal vite: 
- Om mangfoldet av religioner og 

livssyn i Norge i dag. 
 

- Hva religion er, og hvordan du 
kan møte religionene i dagliglivet. 

 
- Hva et livssyn er 

 
- Kjenne til begrepene kultur, 

flerkulturelt, innvandring, 
religion, livssyn, respekt og 
toleranse. 

 
- Hvordan du viser respekt for 

andre menneskers tro og livssyn 
 

Felles gjennomgang av nytt lærestoff 
med læringsmål og 
vurderingskriterier. 
 
Fagsamtale med begrepsavklaring. 
 
Individuelt arbeid med oppgaver i 
læreboken. 
 
Aktuelle nettsider: 
www.nrk.no/migapolis 
www.krlnett.no/art/index 
www.human.no 
 

Egenvurdering. 
 
Skriftlig prøve med 
karakter. 
 
 

http://www.nrk.no/migapolis
http://www.krlnett.no/art/index
http://www.human.no/
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kommer til uttrykk på ulike 
måter. 
 

Filosofi og etikk: 
- Vise respekt for 

menneskers tros- og 
livssynsoppfatninger, 
ritualer, hellige gjenstander 
og steder. 

46 
- 

50 

Kap. 3 Horisonter 8 
 
«Jødedommen» 

Jødedommen: 
- Forklare særpreget ved 

jødedom og jødisk tro som 
livstolkning i forhold til 
andre tradisjoner, 
likhetstrekk og 
grunnleggende forskjeller. 
 

- Drøfte utvalgte tekster fra 
jødisk skrifttradisjon. 
 

- Innhente digital 
informasjon om og 
presentere aktuelle 
spørsmål som opptar 
mange jøder. 
 

- Gi en oversikt over 
mangfoldet i jødedommen, 

viktige historiske hendelser 
og jødedommens stilling i 
Norge og verden i dag. 
 

- Beskrive og reflektere over 
særtrekk ved kunst, 
arkitektur og musikk 
knyttet til jødedommen. 

Du skal kunne: 
- Hva vil det si å være jøde? 

 
- Jødenes hellige skrifter. 

 
- Om viktige hendelser i 

jødenes historie. 
 

- Om arkitektur, kunst, musikk 
som er knyttet til 
jødedommen. 
 

- Om mangfoldet i 
jødedommen i vår tid. 
 

- Kunne forklare sentrale 
begreper i jødedommen. 
 

 

Felles gjennomgang med fagsamtale. 
Arbeid med arbeidshefte for 
fordypning. 
 
Film:  
«In the beginning» 
 
NRK Skole: «På tro og Are» 
 
 
Aktuelle nettsider: 
www.dmt.oslo.no 
www.gyldendal.no/religion 
 
 
 

 
Arbeidshefte leveres til 
vurdering 
 
Muntlig prøve med 
karakter. 

01 
- 

04 

Kap. 4 Horisonter 8 
 
«Islam» 

Islam: 
- Forklare særpreget ved 

islam og islamsk tro som 
livstolkning i forhold til 
andre tradisjoner: 
likhetstrekk og 
grunnleggende forskjeller. 
 

- Drøfte utvalgte tekster fra 
islamsk skrifttradisjon. 

Du skal kunne: 
- Forklare noen sentrale 

begreper i islam som Guds 
enhet, de fem søylene og 
Koranen. 
 

- Arkitektur, kunst og musikk 
knyttet til islam. 
 

- Delta i samtaler om tekster 

Power Point som sentrale begrep i 
Islam, lese høyt. 
 
Forberede spørsmål til besøket av 
person med islamsk tro. 

 
Film: 
NRK Skole: «På tro og Are» 
 
Aktuelle nettsider: 

 
Egenvurdering 
 
Gruppearbeidet 
presenteres muntlig med 
vurdering av 
måloppnåelse. 

http://www.dmt.oslo.no/
http://www.gyldendal.no/religion
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- Innhente digital 

informasjon om og 
presentere aktuelle 
spørsmål som opptar 
mange muslimer 
 

- Gi en oversikt over 
mangfoldet i islam, viktige 
historiske hendelser og 
islams stilling i Norge og 
verden i dag 
 

- Beskrive og reflektere over 
særtrekk ved kunst, 
arkitektur og musikk 
knyttet til islam 

fra islam. 
 

- Finne informasjon om og 
presentere aktuelle spørsmål 
som mange muslimer er 
opptatt av. 
 

- Hva det vil si å være muslim. 
 

- De to hovedretningene – 
sunni og sjia. 

www.gyldendal.no 
www.nrk.no/kanal/underholdning/skol
e/kristendom_religion_og_livssyn 

 
Gruppearbeid med presentasjon. 

41 Juleferie 

05 
- 

07 

Kap. 5 Horisonter 8 
 
«Å leve sammen» 

Filosofi: 
- Reflektere over filosofiske 

temaer knyttet til identitet 
og livstolkning, natur og 
kultur, liv og død, rett og 
galt. 
 

- Reflektere over etiske 
spørsmål knyttet til mellom 
menneskelige relasjoner, 
familie og venner, samliv, 
heterofili og homofili, 
ungdomskultur og 
kroppskultur. 
 

- Drøfte etiske spørsmål 
knyttet til menneskeverd 
og menneskerettigheter, 
likeverd og likestilling, 
blant annet ved å ta 
utgangspunkt i kjente 
forbilder. 

Du skal kunne: 
- Identitet – hvem er du? 

 
- Hva en familie er. 

 
- Heterofili og homofili. 

 
- Likeverd og likestilling. 

 
- Venner og vennskap. 

 
- Føre samtale med andre der 

du viser respekt for andres 
synspunkt og holdninger. 

Gjennomgang av fagstoff i fellesskap. 
 

Fagsamtale med lærer og medelev.  
 
Fokus på samtalekultur og respekt for 
andres synspunkt og holdninger. 
 
Jobbe med elevark/hefte. 
 
Forberede kort presentasjon om «sitt 
forbilde» 
 
Aktuelle nettsider: 
www.ukesex.no 
www.unghelse.no 
www.barneombudet.no 
 

Gjennomgang av lekser – 
muntlig. 
 
Innlevering av 
arbeidsbok.  
 
Kort presentasjon av «sitt 
forbilde» 
 
Skriftlig prøve. 
 

8 Vinterferie 

09 
- 

12 

Kap. 6 Horisonter 8 
 
«Bibelen» 

Kristendom: 
- Finne fram til sentrale 

skrifter i Bibelen og 
forklare forholdet mellom 

Du skal kunne om: 
- Hva slags bok Bibelen er. 

 
- Hvordan du finner frem i 

Felles gjennomgang og fagsamtale. 
 
Arbeid med individuelt arbeidshefte. 
 

Innlevering av 
arbeidsheftet til vurdering 
med måloppnåelse. 

http://www.gyldendal.no/
http://www.nrk.no/kanal/underholdning/skole/kristendom_religion_og_livssyn
http://www.nrk.no/kanal/underholdning/skole/kristendom_religion_og_livssyn
http://www.ukesex.no/
http://www.unghelse.no/
http://www.barneombudet.no/
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Det gamle og Det nye 
testamente. 
 

- Drøfte ulike syn på bibelen. 

Bibelen. 
 

- Forholdet mellom Det gamle 
testamentet og Det nye 
testamentet. 
 

- Den store bibelske 
fortellingen. 
 

Aktuelle nettsider: 
www.bibelen.no 
www.gyldendal.no/religion 
www.bibelselskapet.no 
 

13 
- 

15 

Kap. 7 Horisonter 8 
 
«Profetene i Det 
gamle testamente» 

Kristendom: 
- Drøfte utvalgte bibeltekster 

fra profetene, den poetiske 
litteraturen og 
visdomslitteraturen, et 
evangelium og et Paulus-
brev og forklare særpreg 
og hovedtanker i disse. 
 
 

Du skal kunne om: 
- Hva en profet er. 

 
- Noen profeter i Bibelen og 

den tiden de levde i. 
 

- Profetenes budskap. 
 

- Profetenes betydning. 

Gruppearbeid om profetene. 
 
Aktuelle nettsider: 
www.gyldendal.no/religion 
www.bibelen.no 
www.bibelselskapet.no 
 

Muntlig presentasjon fra 
gruppearbeidet. 

16 Påskeferie 

17 
- 

19 

Kap. 8 Horisonter 8 
 
«Rett og galt» 

Filosofi og etikk: 
- Gjøre rede for begrepene 

etikk og moral og bruke 
etisk analyse med 
utgangspunkt i 
grunnleggende etiske 
tenkemåter. 
 

- Føre dialog med andre om 
sammenhenger mellom 
etikk, religioner og livssyn.  
 

- Drøfte verdivalg og 
aktuelle temaer i 
samfunnet lokalt og 
globalt, sosialt og økologisk 
ansvar, teknologiske 
utfordringer, fredsarbeid 
og demokrati.  
 

Du skal kunne om: 
- Hva moral og etikk er. 

 
- Jeg og de andre – hvem bryr 

jeg meg om? 
 

- Tanken om gjensidighet – 
den gylne regel. 
 

- Hvorfor samvittigheten er 
viktig. 
 

- Lover og regler normer og 
verdier. 

Klasseromsundervisning med felles 
gjennomgang. 
 
Arbeid med skriftlige oppgaver. 
 
Fagsamtale på små grupper om ulike 
etiske spørsmål. 

Egenvurdering fra 
fagsamtale. 
 
Skriftlig prøve med 
karakter. 

20 
- 
24 

Kap. 8 Horisonter 8 
 
«Fra Norges 
religionshistorie» 

Kristendom: 
- Gjøre rede for viktige 

hendelser i 
kristendommens historie 
fra reformasjonen til vår tid 

Du skal kunne om: 
- Overgangen fra katolsk til 

luthersk kristendom. 
 

- Pietisme og innføringen av 

Felles gjennomgang og bruk av 
tankekartet iThoughts til strukturering 
av temaet. 
 
Film:  

Tankekartet leveres inn 
digitalt. 
 
Muntlig presentasjon 
gjennomføres i liten 

http://www.bibelen.no/
http://www.gyldendal.no/religion
http://www.bibelselskapet.no/
http://www.gyldendal.no/religion
http://www.bibelen.no/
http://www.bibelselskapet.no/
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i Norge og i verden og for 
kristendommens stilling i 
dag. 
 

- Gi en presentasjon av 
læstadianisme og samisk 
kirkeliv. 
 

- Drøfte kristendommens 
betydning for kultur og 
samfunnsliv. 
 

- Beskrive og reflektere over 
særtrekk ved kunst, 
arkitektur og musikk 
knyttet til kristendommen. 
 

konfirmasjonen. 
 

- Den læstadianske vekkelsen 
og samisk kirkeliv. 
 

- Hans Nielsen Hauge og 
bevegelsen han skapte. 
 

- Vekkelser, misjonsarbeid og 
nye kirkesamfunn. 

«Kautokeino opprøret» 
 
Forberede en muntlig presentasjon 
av: «Den norske kirke, 
læstadianismen og samisk kirkeliv» 

gruppe.  
Vurdering med 
måloppnåelse. 

 


