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PERIODE 

 

 

Tema  Kompetansemål 

Læringsmål 
(Læringsmål blir gjennomgått ved 

oppstart av nytt tema og er å finne 

i boken Horisonter, på sidetallet 

oppgitt i årsplanen) 

Lærestoff/ 

Arbeidsmåter/organisering 

Innlevering/ 

prøver/ 

vurdering 

34 - 40 

Kapittel 1: 
Valg, ansvar og 

utfordringers. 8-29 

 

-reflektere over filosofiske temaer knyttet til 

identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og 

død, rett og galt  

-gjøre rede for begrepene etikk og moral og 

bruke etisk analyse med utgangspunkt i 

grunnleggende etiske tenkemåter  

-drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet 

lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, 

teknologiske utfordringer, fredsarbeid og 

demokrati  

-reflektere over etiske spørsmål knyttet til 

mellommenneskelige relasjoner, familie og 
venner, samliv, heterofili og homofili, 

ungdomskultur og kroppskultur  

-presentere noen betydningsfulle filosofer og 

diskutere deres ideer 

s. 7 

Oppstart av nytt tema: Gjennomgang av læringsmål, arbeidsmåte 

og vurderingskriterier. 

 
Hvordan kan vi tenke om rett og galt? s. 8-17 

 
Ansvar for vår felles framtid s. 18 – 23 

 

Økososfi s. 24 – 27 

 

Forberedelse til skriftlig prøve i uke 39 

Skriftlig prøve/evnt innlevering 

 
s.  8 – 15 

s- 18-27 

41 HØSTFERIE 

42 

Kapittel 2: 

Katolsk og ortodoks 
kristendom 

-forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, 

ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon   

Oppstart av nytt tema: Gjennomgang av læringsmål, arbeidsmåte 

og vurderingskriterier. 
 

Den katolske kirke s. 32 – 43 

Muntlig framføring av oppgave 

7, 8 og 9 s. 43, lag en 

presentasjon av dette. 

43 

Kapittel 2: 

Katolsk og ortodoks 

kristendom 

-forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, 

ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon 
s. 31 

 

Den ortodokse kirke s. 44 – 53 
Innlevering oppgave 1 – 4 s. 53  



44 - 47 

 
 

 

 
 

 

 
Kapittel 3: 

Tekster om tro og livssyn 

-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  

-reflektere over filosofiske temaer knyttet til 

identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og 

død, rett og galt  

s. 57 

Oppstart av nytt tema: Gjennomgang av læringsmål, arbeidsmåte 

og vurderingskriterier. 
 

Å tenke over tekster 

s. 58 – 63 
 

Liv og død – tro og håp 

s. 64 – 67 + oppgaver 
 

Tanker om Gud 

s. 69 – 73 + oppgaver 
 

Valg og verdier 

s. 74 - 79 

Digital presentasjon, få fram 
likheter og forskjeller mellom 

ulike religioner og livssyn 

48 - 51 

 
 

 

 
 

Kapittel 4: 

Noen religiøse strømninger i 

vår tid 

 

-gjøre rede for nye religiøse bevegelser og 
samtale om ulike former for nyreligiøs og 

naturreligiøs praksis, herunder urfolks 

naturreligion  

s. 81 

Oppstart av nytt tema: Gjennomgang av læringsmål, arbeidsmåte 

og vurderingskriterier. 

 
Hva er nyreligiøsitet? 

s.82 – 86 
 

Alternativbevegelsen 

s. 86 – 91 
 

Tilbake til førkristne naturreligioner 

s. 91 - 99 

Skriftlig innlevering av oppg. 1,2 

og 3 s. 91 og oppg. 3 og 4 s. 101 

1 - 4 

 

Kapittel 5: 
Religion, vitenskap og 

religionsetikk 
-reflektere over forholdet mellom religion, 
livssyn og vitenskap  

 

s. 104 

 

Oppstart av nytt tema: Gjennomgang av læringsmål, arbeidsmåte 

og vurderingskriterier. 
 

Religion, livssyn og vitenskap 

s. 104 – 112 + oppgaver 
 

Religionsetikk 

s. 113 – 125   
 

Refleksjonsoppgave, oppgave 9 

s. 112 



 
 

5 – 7 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kapittel 6: 
Tanker, tro og Bibelen 

 

-drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene, den 

poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et 
evangelium og et Paulus-brev og forklare 

særpreg og hovedtanker i disse. 

 

 
 

 

 

Oppstart av nytt tema: Gjennomgang av læringsmål, arbeidsmåte 

og vurderingskriterier. 

 
Ord over tusener av år 

s. 130 – 136 

 
Hverdagslige visdomsord i Salomos ordspråk 

s. 137 – 140 

 
Paulus – kristendommens store misjonær og forfatter 

s. 140 – 144 

 
 

Skriftlig prøve s. 130 - 153 

8 VINTERFERIE 

9 - 12 

 
 

 

Kapittel 6: 
Tanker, tro og Bibelen -drøfte ulike syn på Bibelen  

s.. 128 

Brevet til filipperne 

s. 145 – 148 
 

Jobs lidelse og det ondes problem 

s. 149 – 153 
 

Forberedelse til prøve 

 

13 - 15 

 

 
 

 

 
 

Kapittel 8: 

Fire trossamfunn 

-innhente informasjon om og finne særtrekk ved 

noen religions- og trossamfunn lokalt og 

nasjonalt, herunder sikhisme, Bahá’í-religionen, 

Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste 

Dagers Hellige  

 

s. 183 
 

Oppstart av nytt tema: Gjennomgang av læringsmål, arbeidsmåte 

og vurderingskriterier. 
 

Sikhismen s. 184 – 190 

 
Gruppearbeid, digital presentasjon 

 

Bahai s. 191 – 195 
 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonerkirken) 

s. 196 – 201 
 

Jehovas vitner s. 202 - 207 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Muntlig framføring av gruppene 

16 PÅSKEFERIE 

17 - 20 

 
Kap 9 

Å krysse grenser 
 s. 211 

Kristen misjon i dag s. 212 
 

Omsorg, respekt og rettferdighet s. 219 

 

Innlevering av oppgave 1 – 3  

s. 219 og oppg. 1 – 4 s- 225 

 


