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NB! Emne som er markert med gult har vi ikkje brukt nok tid på, og skal dermed ikkje vektleggjast under eksamen. 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34-36 
• Presentere noen 

betydningsfulle filosofer og 
diskutere deres ideer 

• 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 

Etikk og moral 

Kapittel 1 i 

«Horisonter» 

Definere viktige 

begreper som f.eks. 

konsekvensetikk og 

pliktetikk 

Diskutere moralske 

dilemma 

 

Forelesing, refleksjon og 

samtale 

Muntlig aktivitet 

 

 

 

 

 

37-40 
• Forklare hovedtrekk ved 

romersk-katolsk, ortodoks og 

Katolsk og ortodoks 

kristendom 

Forelesing, refleksjon og 

samtale 

Skriftlig prøve  



protestantisk 
kristendomstradisjon 

 

Kapittel 2 i 

«Horisonter» 

  

 

41 Høstferie    

42-44 • Beskrive hovedtrekk ved et 

livssyn utenom 

livssynshumanismen 

• Samtale om og forklare hva 
religion er, og vise hvordan 
religion kommer til uttrykk på 
ulike måter 

• Vise evne til dialog om 
religions- og livssynsspørsmål 
og vise respekt for ulike 
religioner og livssyn 

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

Tekster om tro og 

livssyn 

Forelesning 

Diskusjon 

Refleksjon 

Lesing av tekster  

Muntlig aktivitet - fagsamtale 

Refleksjonstekst 

 

45-47 

 

 

 

• Utforske religioners stilling og 
særpreg i et land utenfor 
Europa med og uten digitale 
verktøy 

• Reflektere over forholdet 
mellom religion, livssyn og 
vitenskap 

• Vise respekt for menneskers 
tros- og livssynsoppfatninger, 

Religion og vitenskap 

Religionskritikk 

Kapittel 5 i 

«Horisonter» 

 

 

Forelesing 

Diskusjon 

Refleksjon 

Utforsking 

Presentasjon 

 

Refleksjonstekst/refleksjonssamtale/utspørring 

om kapittel 5 

 

 

 



ritualer, hellige gjenstander 
og steder 

• Presentere eksempler på 
religionskritikk fra ulike 
livssynstradisjoner 

  

48-50 
• Drøfte utvalgte bibeltekster 

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

• Drøfte utvalgte tekster fra 
jødisk humanistisk, 
hinduistisk, buddhistisk, 
islamsk livssyn 

Tanker, tro og tvil i 

Bibelen/ Tekster om 

tro og livvsyn 

Forelesing 

Diskusjon 

Utforsking 

 

 

Muntlig aktivitet 

52 Juleferie    

1-4 • Diskutere aktuelle spørsmål 

som oppstår i møte mellom 

religion, kultur og samfunn 

• Reflektere over etiske 
spørsmål knyttet til 
mellommenneskelige 
relasjoner, familie og venner, 
samliv, heterofili og homofili, 
ungdomskultur og 
kroppskultur 

Ungdomstid og 

seksualitet 

Kapittel 7 i 

«Horisonter» 

Samtale, diskusjon og 

refleksjon 

Filmklipp fra «Skam» og 

«Blank» 

Fagsamtale 



5-8 • Utforske kristendommens 

stilling og særpreg i et land 

utenfor Europa og drøfte 

spørsmål knyttet til kristen 

misjon, humanitært arbeid og 

økumenisk virksomhet 

• Diskutere aktuelle spørsmål 

som oppstår i møte mellom 

religion, kultur og samfunn 

Kristen misjon  

Kapittel 9 i 

«Horisonter» 

Forelesing 

Presentasjon 

 

Muntlig presentasjon i uke 8 

9 Vinterferie    

10-15 • Innhente informasjon om og 

finne særtrekk ved noen 

religions- og trossamfunn 

lokalt og nasjonalt, herunder 

sikhisme, Bahai-religionen, 

Jehovas vitner og Jesu Kristi 

Kirke av siste Dagers Hellige 

• Drøfte ulike syn på Bibelen 

• Utforske kristendommens 
stilling og særpreg i et land 
utenfor Europa og drøfte 
spørsmål knyttet til kristen 
misjon, humanitært arbeid og 
økumenisk virksomhet 

• Gjøre rede for nye religiøse 
bevegelser og samtale om 

Fire trossamfunn + 

Noen religiøse 

strømninger i vår tid 

Kapittel 8 i 

«Horisonter» 

Forelesning 

Venndiagram 

Gruppearbeid 

 



ulike former for nyreligiøs og 
naturreligiøs praksis, 
herunder urfolks naturreligion 

16 Påskeferie    

17-22 

 

• Forklare særpreget ved 

kristendom og kristen tro som 

livstolkning i forhold til andre 

tradisjoner: likhetstrekk og 

grunnleggende forskjeller 

• Forklare særpreget ved 
jødedom og jødisk tro som 
livstolkning i forhold til andre 
tradisjoner: likhetstrekk og 
grunnleggende forskjeller 

• Drøfte utvalgte tekster fra 
jødisk skrifttradisjon 

• Forklare særpreget ved islam 
og islamsk tro som 
livstolkning i forhold til andre 
tradisjoner: likhetstrekk og 
grunnleggende forskjeller 

• Forklare særpreget ved 
hinduisme og hinduistisk tro 
som livstolkning i forhold til 
andre tradisjoner; likhetstrekk 
og grunnleggende forskjeller 

• Forklare særpreget ved 
buddhisme og buddhistisk tro 
som livstolkning i forhold til 

Repetisjon av de 5 

verdensreligionene: 

Hinduisme, 

Buddhisme, Islam, 

Jødedom og 

Kristendom 

Kapittel 10 i 

«Horisonter» 

Forelesning 

Foredrag 

Samtale 

Oppgaver/tankekart 

Lagt brosjyre om en av verdensreligionene 



andre tradisjoner: likhetstrekk 
og grunnleggende forskjeller 

• Forklare hva livssyn er, og vise 
hvordan livssyn kommer til 
uttrykk på ulike måter 

  

 

 


