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Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34-37 
 

• 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 
 
 

Kap 1 
Å undre seg, å tro, å tenke 

Lese sammen 
Oppgaver 
Muntlig diskusjon og samtale 
 
 

 
 
 

38-40 
 

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

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

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

 

Kap 2 
Religioner og livssyn i dag 

Lese sammen 
Oppgaver 
Muntlig diskusjon og samtale 
Bilder 
Musikk 
 
Nettsider: Migrapolis 

 
 

41 HØSTFERIE 

42-46 • Forklare særpreget ved jødedom og 
jødisk tro som livsstolkning i forhold til 

Kap 3 
Jødedommen 

Samtale 
Lese sammen 

Skriftlig prøve – kap. 3 
 



andre tradisjoner, likhetstrekk og 
grunnleggende forskjeller 

• Drøfte utvalgte tekster fra jødisk 
skrifttradisjon 

• Gi en oversikt over mangfoldet i 
jødedommen, viktige historiske 
hendelser og jødedommens stilling i 
Norge og verden i dag 

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

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

Oppgaver 
Film: «På tro og Are» 

 

47-50 • Finne fram til sentrale skrifter i Bibelen 
og forklare forholdet mellom GT og NT 

Kap 6 
Bibelen 

Samtale 
Lese sammen 
Oppgaver 
 
Musikk 
Film 
Juleevangeliet 

Muntlig vurdering 

51| Juleferie 

2-5 • Forklare særpreget ved islam og islamsk 
tro som livsstolkning i forhold til andre 
tradisjoner: likhetstrekk og 
grunnleggende forskjeller 

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

• drøfte utvalgte tekster fra islamsk 
skrifttradisjon 

Kap 4 
Islam 

Foredrag 
Lese sammen 
Oppgaver 
Samtaler  
 
 
Bilder 
Musikk 
Film: «På tro og Are» 

Muntlig vurdering 
(fagsamtale, 
presentasjon…) 
 
 



• 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 

5-8 • Finne fram til sentrale skrifter i Bibelen 
og forklare forholdet mellom GT og NT 

Kap 7 
Profetene i GT 

Lese sammen 
Oppgaver 
Samtale 
 
Nettsider: 
Bibelen.no 
Gyldendal.no 
 
 

 

9 VINTERFERIE 

10-12 
 

• Gjøre rede for begrepene etikk og 
moral og bruke etisk analyse med 
utgangspunkt i grunnleggende etiske 
tenkemåter 

• Føre dialog med andre om 
sammenheng mellom etikk, religion og 
livssyn 

• Drøfte etiske spørsmål 

Kap 8 
Rett og galt 

Lese sammen 
Oppgaver 
Muntlig diskusjon og samtale 

 

13-16 
 

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

• Drøfte etiske spørsmål til menneske 
verd og menneskerettigheter, likeverd 
og likestilling, bla ved å ta utgangspunkt 
i kjente forbilder 

Kap 5 
Å leve sammen 

Samtaler 
Tekstskriving 
Film 
 
Nettsider: 
Ung.no 
Barneombudet.no 

Refleksjonstekst om 
identitet 
 
 



15 PÅSKEFERIE 

17-25 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gjøre rede for viktige hendelser i 
kr.dommens historie fra reformasjonen 
til vår tid 

• Drøfte kristendommens betydning for 
kultur og samfunnsliv 

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

• Gi en presentasjon av Den norske kirke, 
læstadianisme og samisk kirkeliv 

Kap 9 
Fra Norges religionshistorie 

Plakat med tidslinje 
Muntlig innlegg om en av 
periodene 
 

 

 


