
ÅRSPLAN 2019/2020 

Fag: KRLE 

Klasse: 9A +B+C 

Lærere: Kent-Gunnar og Geir 

Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34-36 • forklare særpreget ved hinduisme og 
hinduistisk tro som livstolkning i 
forhold til andre tradisjoner; 
likhetstrekk og grunnleggende 
forskjeller 

• drøfte utvalgte tekster fra hinduistisk 
skrifttradisjon 

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

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

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

Hinduisme 

Kap 1, side 8-35 

 

 

 

 

 

 

 

Foredrag 

Lese sammen 

Oppgaver 

Muntlig diskusjon og samtale 

Film+Musikk 

 



37-40 • forklare særpreget ved buddhisme og 
buddhistisk tro som livstolkning i 
forhold til andre tradisjoner: 
likhetstrekk og grunnleggende 
forskjeller 

• drøfte utvalgte tekster fra buddhistisk 
skrifttradisjon 

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

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

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

Buddhisme 

Kap 2, side 36-67  

Sammenligne 

Buddhisme og 

Hinduisme 

 

Foredrag 

Lese sammen 

Oppgaver 

Muntlig diskusjon og samtale 

 

Skriftlig prøve kap. 1-2 

 

41 Høstferie    

42-45 

 

 

 

 

 

• Reflektere over filosofiske temaer 

knyttet til identitet og livstolkning, 

natur og kultur, liv og død, rett og galt  

• 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 

Liv og død 

Kap 5 side 125-145 

 

 

 

 

Foredrag 

Lese tekster og se film 

Begreper 

Film: 

«Bare skyer beveger himmelen» 

«Glasskår» 

Muntlig vurdering 

 

 

 

 

 



46-51 • 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 gjenkjenne og 

beskrive humanistiske ideer og 

verdier i kunst, arkitektur og musikk 

Livssynshumanismen 

Kap 6, side 147-167 

 

 

 

 

 

 

 

Foredrag 

Samtale/diskusjon 

Arbeidsoppgaver 

Begreper 

Film «Blood Diamond» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Juleferie    

1-8 

 

 

 

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

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

• drøfte ulike syn på Bibelen 

På sporet av Jesus 

Kap. 3 side 69-93 

 

 

 

Foredrag 

Lese tekster 

Arbeide med oppgaver skriftlig 

og muntlig 

Diskusjon 

Film 

Lese tekster i fra Bibelen 

Tidslinje 

 

 

 

Skriftlig prøve 

 



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

• 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 romersk-
katolsk, ortodoks og protestantisk 
kristendomstradisjon 

 

Kristendommen 

Kap. 4 side 96-123 

 

Begreper  

 

9 • Vinterferie    

10-15 

 

 

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

• 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 

Menneskerettigheter, 

fredsarbeid og 

demokrati 

Kap 7, side 169-197 

  



16 • Påskeferie    

17→ 

 

 

 

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

• reflektere over forholdet mellom 
religion, livssyn og vitenskap 

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

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

Noen kristne 

trossamfunn 

Kap 8, side 198-223 

 

 

 

 

 

Diskusjon 

Oppgaver 

 

 

Muntlig presentasjon 

av et trossamfunn - 

Podkast 

 

 

 


