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Fag:  Kristendom, religion, livssyn og etikk       Skoleår: 2019/2020       Trinn: 9.trinn 
 

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmåter Vurdering 
 

34-40 

 

 

Hinduismen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinduismen: 
 

• forklare særpreget ved 
hinduistisk tro som 
livstolkning i forhold til andre 
tradisjoner: likhetstrekk og 
grunnleggende forskjeller 

• drøfte utvalgte tekster fra 
hinduismen sin skrifttradisjon 

• innhente digital informasjon 
om og presentere aktuelle 
spørsmål som opptar mange 
av hinduismen sine tilhengere 

• gi en oversikt over 
mangfoldet i hinduismen, 
viktige historiske hendelser 
og hinduismen sin stilling i 
Norge og verden i dag 

• beskrive og reflektere over 
særtrekk ved kunst, 
arkitektur og musikk knyttet 
til hinduismen 

 

 

- vite hva det vil si å være 

hindu 

- kunne beskrive arkitektur, 

kunst og musikk knyttet til 

hinduismen 

- ha kunnskap om viktige 

hendelser i hinduene sin 

historie 

- ha kunnskap om 

mangfoldet i hinduismen 

 

 

Horisonter 9: 

s.6-35 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig prøve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Høstferie  

 

 

44-49 

 

 

 

Buddhismen 

 
Buddhismen: 
 

• forklare særpreget ved 
hinduistisk tro som 
livstolkning i forhold til andre 
tradisjoner: likhetstrekk og 
grunnleggende forskjeller 

• drøfte utvalgte tekster fra 
hinduismen sin skrifttradisjon 

• innhente digital informasjon 
om og presentere aktuelle 
spørsmål som opptar mange 
av hinduismen sine tilhengere 

• gi en oversikt over 
mangfoldet i hinduismen, 
viktige historiske hendelser 

 

- kjenne til sammenhengen 

mellom hinduismen og 

buddhismen 

- vite hva det vil si å være 

buddhist 

- kunne beskrive arkitektur, 

kunst og musikk knyttet til 

buddhismen 

- ha kunnskap om viktige 

hendelser i buddhismen 

sin historie 

 

Horisonter 9: 

s.36-67 

 

NDLA 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

 

Skriftlig prøve 
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og hinduismen sin stilling i 
Norge og verden i dag 

• beskrive og reflektere over 
særtrekk ved kunst, 
arkitektur og musikk knyttet 
til hinduismen 

- ha kunnskap om 

mangfoldet i buddhismen 

 

49-51 

 

Kristendommen 

Kulturhistorie 

Kristendommen: 
 

• drøfte kristendommens 
betydning for kultur og 
samfunnsliv  

Religiøst mangfold 

• diskutere aktuelle spørsmål 
som oppstår i møte mellom 
religion, kultur og samfunn 

 

 

- ha kunnskap om Jesus fra 

Nasaret og kjenne til 

fortellingene om ham 

- vite hva det vil si å være 

kristen 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

 

Bibelen.no 

 

 

 

Film:  

Veien til Betlehem 

 

 

 

(forts. uke 1-->) 

 Juleferie 

 

 

1-3 

 

 

 

 

4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus fra 

Nasaret 

 

 

 

Kristendommen 

 

 

 

 

 

 
Kristendommen: 

 
• forklare særpreget ved 

kristendom og kristen tro som 
livstolkning i forhold til andre 
tradisjoner: likhetstrekk og 
grunnleggende forskjeller 

• beskrive og reflektere over 

særtrekk ved kunst, 
arkitektur og musikk knyttet 
til kristendommen 

• finne fram til sentrale skrifter 
i Bibelen og forklare forholdet 
mellom Det gamle og Det nye 
testamente 

 
Religiøst mangfold 

• diskutere aktuelle spørsmål 
som oppstår i møte mellom 
religion, kultur og samfunn 

 
 
 

 

 

 

- ha kunnskap om Jesus fra 

Nasaret og kjenne til 

fortellingene om ham 

- kunne gi en oversikt over 

evangeliene i NT 

- vite hva det vil si å være 

kristen 

- kjenne til ulike syn på 

Bibelen blant de kristne 

- ha kunnskap om viktige 

hendelser i 

kristendommen de siste 

500 årene 

- kan beskrive arkitektur, 

kunst og musikk knyttet til 

kristendommen 

 

 

 

Horisonter 9: 

s.68-93 

s.94-123 

 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

NDLA 

 

Bibelen.no 

 

 

 

 

 

 

 

Fagsamtale 

 

 

 

 

 

Filmklipp: 

Nyhetsartikkel 
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 Vinterferie 

 

8-12 

 

Livssyn 

 

Livssyns-

humanisme 

Livssyn: 
 

• 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, arkitektur og musikk 

• beskrive hovedtrekk ved et 
livssyn utenom 
livssynshumanismen 

 

- vite hva det vil si å være 

en livsynshumanist 

- kjenne til viktige hendelser 

i humanismens historie 

- ha kunnskap om 

humanistiske ideer og 

verdier, og kunne skildre 

hvordan disse kommer til 

uttrykk i arkitektur, kunst 

og musikk 

 

Horisonter 9: 

s.146-167 

 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

Nettstedet til 

Human etisk 

forbund 

 

 

 

Fagsamtale 

Tidslinje 

 

 

 

13-14 Kristendommen 

Kulturhistorie 

Kristendommen: 

• forklare særpreget ved 
kristendom og kristen tro som 
livstolkning i forhold til andre 
tradisjoner: likhetstrekk og 
grunnleggende forskjeller 

• drøfte kristendommens 
betydning for kultur og 
samfunnsliv 

• finne fram til sentrale skrifter 
i Bibelen og forklare forholdet 
mellom Det gamle og Det nye 
testamente 

 

 

 

- vite noe om forholdet 

mellom GT og NT 

- kunne gjengi utvalgte 

fortellinger i Bibelen 

 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

 

 

Bibelen.no 

 

Film: Son of God 

 

Testing av 

kompetansemål: 

Sammenheng med 

temaet i uke 46-51 

 Påskeferie 
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16-19 Kristendommen 

 

Kristne kirker 

 

 

Kristendom: 
 

• gi en oversikt over andre 
frikirkesamfunn og kristne 
bevegelser, herunder 
pinsebevegelsen 

• drøfte ulike syn på Bibelen 
• gjøre rede for viktige 

hendelser i kristendommens 
historie fra reformasjonen til 
vår tid i Norge og i verden og 
for kristendommens stilling i 
dag 

• forklare hovedtrekk ved 
protestantisk 
kristendomstradisjon 

 

- kjenne til oppdelingen av 

den kristne kirke gjennom 

tidene 

- ha oversikt over noen 

protestantiske kristne 

trossamfunn: 

 

*Baptistkirken 

*Metodistkirken 

*Frelsesarmeen 

*Adventistene 

*Pinsebevegelsen 

*DELF 

 

 

Horisonter 9: 

s.198-223 

 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

NDLA 

 

 

 

Presentasjon: 

Parvis, rotasjon 

 

 

Teoritest 

20-23 Filosofi og etikk 

 

Menneske-

rettigheter og 

demokrati 

Filosofi og etikk: 
 

• 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 
 

- vite hvorfor demokrati er 

viktig 

- kunne noe om kampen for 

menneskers rettigheter 

- reflektere over hvordan 

man kan håndtere 

konflikter på en fredelig 

måte 

- vise respekt i dialog og 

debatt 

Horisonter 9: 

s.168-197 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

NDLA 

 

FN sine nettsider 

Debatt 

24 Oppsummering av året. Faglige forberedelser til 10.trinn. 

 
 

 
 

 
 
 


