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Fag:  Kristendom, religion, livssyn og etikk       Skoleår: 2019/2020       Trinn: 10.trinn 
 

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmåter Vurdering 
34-40 Valg, ansvar, 

utfordring 

 

 

Filosofi og etikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økosofi 

Filosofi og etikk: 

• 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 

• 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 

Livssyn: 

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

• beskrive hovedtrekk ved et 
livssyn utenom 
livssynshumanismen 

 

- kjenne til spørsmålet om 

ansvar for vår felles framtid på 

jorda 

 

- ha en oversikt over filosofer 

og beskrive ulike måter å 

tenke på om rett og galt: 

 

*Sokrates (kunnskap) 

*Platon 

*Aristoteles (de tre V’ene) 

 

*Immanuel Kant 

*Pliktetikk 

*John Stuart Mill¨ 

*Konsekvensetikk 

*Hans Jonas 

*Ansvarsetikk 

 

- ha kunnskap om livssynet 

økosofi og filosofen Arne Næss 

Tverrfaglig: 

Kommunevalg 2019 

 

Horisonter 10: 

s.6-29 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

Refleksjonsoppgave 

Tema: 

A) Dopingskandalen 

i ski-VM 2019: 

Fordømmelsen av 

Max Hauke 

B) Donald Trump: 

Tale om patrioter 

og globalister 

23.09.19. 

C) «Hun er syk» 

Slampoesi av 

Evelyn Osaso. 

 

 

Film: De usynlige 

Før- og etterarbeid. 

(overgangstema) 

 

 

 

Muntlig 

presentasjon av 

etisk modell/filosof 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig 

refleksjonsoppgave 

41 Høstferie  
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42-45 

 

 

 

 

 

46 

 

 

47-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-51 

 

 

Kristendommen 

Tanker, tro og 

tvil 

 

 

 

Paulus 

 

 

Katolsk- og 

ortodoks 

kristendom  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristendommen 

Kulturhistorie 

Kristendommen: 
 

• innhente digital informasjon 
om og presentere aktuelle 
spørsmål som opptar mange 
kristne 
 

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

• forklare hovedtrekk ved 
romersk-katolsk, ortodoks og 
protestantisk 
kristendomstradisjon 
 
 

Religiøst mangfold: 

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

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 

 

- drøfte innholdet i ulike 

Bibeltekster 

- ha kjennskap til apostelen 

Paulus og ett av brevene 

hans 

 

- kjenne til noen typiske 

trekk ved den katolske 

kirke 

- kjenne til noen typiske 

trekk ved den ortodokse 

kirke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetisjon fra 9.trinn 

(overgangstema) 

Film: De usynlige 

Før- og etterarbeid. 

 

 

 

Horisonter 10: 

s.128-155 

s.30-55 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

Film: 

Arn Tempelridderen 

 

NDLA 

 

Bibelen.no 

 

 

 

 

Film:  

Veien til Betlehem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig prøve 

 

 

 Juleferie 

1-4 Religion, kultur 

og samfunn 

Religiøst mangfold: 
 

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

 

- kunne delta i diskusjon om 

aktuelle spørsmål i tilknytting 

til islam sin stilling i Saudi-

Arabia 

Horisonter 10: 

s.30-55 

 

Intro: Formidling. 

Saudi-Arabia 
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• utforske religioners stilling og 
særpreg i et land utenfor 
Europa med og uten digitale 
verktøy 

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

- utforske religioners stilling og 

særpreg i et utvalgt land ved å 

innhente informasjon og 

reflektere over innholdet 

Film: Den grønne 

sykkelen 

 

 

Selvstudium: 

Valgfritt land 

utenfor Europa 

 

 

 

 

 

Presentasjon, 

individuelt. 

 

5-7 Bahá’í 

JKK 

Jehovas vitner 

 

Religiøst mangfold: 
 

• 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 
 

 

- kjenne til særtrekk ved 

*Bahá’í 

*JKK 

*Jehovas vitner 

 

Horisonter 10: 

s.191-209 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

 

 Vinterferie 

8-10 Sikhismen 

 

 

Religiøst mangfold: 
 

• 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 

 

- kjenne til særtrekk ved 

Sikhismen 

- ha kunnskap om 

verdensreligionens stilling 

nasjonalt og globalt 

Horisonter 10: 

s.182-190 

s.209 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

 

Skriftlig prøve 

11-12 Repetisjon: 

 

Verdens-

religionene 

Verdensreligionene: 
(generaliserte mål) 

 
• forklare særpreget ved tro i 

en gitt religion som 
livstolkning i forhold til andre 
tradisjoner: likhetstrekk og 
grunnleggende forskjeller 

• drøfte utvalgte tekster fra 
religionens skrifttradisjon 

• innhente digital informasjon 
om og presentere aktuelle 

 

Repetisjon fra 8.+9.trinn 

Gruppearbeid og 

selvstendig arbeid 

med veiledning 

 

Bruk av digitale 

verktøy 

 

Horisonter 8 

Horisonter 9 

Horisonter 10 

 

Gruppe-

presentasjon 

 

Fakta-ark som 

deles med de 

andre på 10.trinn 
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spørsmål som opptar mange 
av religionens tilhengere 

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

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

 

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 

 

 

 

 

 

Repetisjon fra 9.trinn 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

 

 

Bibelen.no 

 

Film: Son of God 

 

 Påskeferie 

16-18 Nyreligiøsitet: 

 

Åsatro 

Wicca 

Sjamanisme 

Jediisme 

 

Religiøst mangfold: 
• gjøre rede for nye religiøse 

bevegelser og samtale om 
ulike former for nyreligiøs og 
naturreligiøs praksis, 
herunder urfolks naturreligion 

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

 
Filosofi og etikk: 

• vise respekt for menneskers 
tros- og livssynsoppfatninger, 
ritualer, hellige gjenstander 
og steder 

 

 

 

- kjenne til særtrekk ved 

*Åsatro 

*Wicca 

*Sjamanisme 

*Jediisme 

 

Horisonter 10: 

s.80-101 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

Film(serie-episode) 

Outlander 

 

NDLA 

 

Nettsidene til 

trossamfunnene 

 

 

Filmklipp: 

Nyhetsinnlegg om 

valgfri 

naturreligion eller 

nyreligiøs retning 

 



 Atrå barne- og ungdomsskole – Årsplan 

5 

 

19-22 Religion, 

vitenskap og 

religionskritikk 

Filosofi og etikk: 
 

• reflektere over forholdet 
mellom religion, livssyn og 
vitenskap 

• vise respekt for menneskers 
tros- og livssynsoppfatninger, 
ritualer, hellige gjenstander 
og steder 

 

- kjenne til forholdet mellom 

religion, livssyn og 

vitenskap og reflektere 

over dette 

- ha kunnskap om ulike 

former for religionskritikk 

- vise respekt i dialog og 

debatt 

Horisonter 10: 

s.102-127 

 

Formidling, 

arbeidsoppgaver. 

Gruppearbeid, 

fagsamtaler. 

 

NDLA 

Debatt 

23-24 Eksamensperiode 

Oppsummering/Repetisjon 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


