
 

 Årsplan Kristendom  2018 – 2019 

  Årstrinn: 10. årstrinn 

  Lærer: Åsmund B. S. Gundersen 
 

 Akersveien 4, 0177 OSLO 
 Tlf:               23 29 25 00   

Kompetansemål Tids-

punkt 

Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering 

BIBEL OG ÅPENBARING      

Finne fram til sentrale skrifter 

i Bibelen og forklare forholdet 

mellom Det gamle og Det nye 

testamente og hvordan Jesus 

Kristus er oppfyllelsen av Guds 

løfter 

Vår Øve på finne frem i Bibelen 

Repetisjon av Bibelens 

inndeling og forholdet 

mellom Det gamle og Det 

nye testamente 

 

Horisonter 10, kap. 6 

Bibelen 

 

Tillegg: 

Horisonters nettsted for 

8.trinn: 

http://mml.gyldendal.no/

flytweb/default.ashx?fold

er=7961&redirect_from_t

ibet=true 

Felles gjennom hele året: 
 

Forelesning 

Lesing 

Samtale og diskusjon 

Muntlige øvelser 

Skriftlige oppgaver, 

individuelt og i grupper 

Nettbaserte oppgaver 

Elevpresentasjoner 

 

Felles gjennom hele året: 
 

Skriftlig og muntlig 

underveisvurdering med 

tanke på læring for 

eleven ved hjelp av 

skriftlige prøver, 

fagsamtaler og 

presentasjoner 

 

Uformell og formell 

vurdering 

 

Egenvurdering 

Drøfte utvalgte bibeltekster fra 

profetene, den poetiske 

litteraturen og 

visdomslitteraturen, et 

Vår − Salomos ordspråk 

− Salmenes bok 

− Jobs bok 

− Paulus' brev 

Horisonter 10, kap. 6 

Bibelen 

 

Ev. tillegg evangelium 

  

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=7961&redirect_from_tibet=true
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=7961&redirect_from_tibet=true
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=7961&redirect_from_tibet=true
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=7961&redirect_from_tibet=true


evangelium og et Paulus-brev 

og forklare særpreg og 

hovedtanker i disse. 

 

 

(repetisjon): 

Livet, kap. 2 

Drøfte ulike syn på Bibelen og 

tolkningen av den og forklare 

hovedtrekk i tradisjonens 

betydning i katolsk 

bibelfortolkning 

Høst − Ulike måter å lese Bibelen 

Den katolske kirke og 

tradisjonen 

 

−  

Horisonter 9, kap. 4 

(repetisjon) 

Horisonter 10, kap. 2 

Klassetur til Roma 

Forsøke å få til besøk i 

gresk-ortodoks kirke 

  

  

KIRKEN      

Forklare hovedtrekk ved 

katolsk, ortodoks og 

protestantisk 

kristendomstradisjon og gjøre 

rede for økumenisk 

virksomhet og Den katolske 

kirkes forhold til andre kirker 

og kristne trossamfunn 

Høst Katolsk: 

- kjennetegn 

- sakramenter 

- oppbygning av kirken mm. 

Ortodoks: 

- organisering 

- inkarnasjonen 

- oppstandelsestroen 

- ikoner mm. 

Likheter og forskjeller 

 

Den katolske kirke og andre 

kirkesamfunn 

Horisonter 10, kap. 2 

Eget lærestoff - kun 

delvis dekket i lærebok 

 

(Protestantismen dekket i 

kirkehistorien på 9. 

trinn) 

  

Utforske kristendommens 

stilling og særpreg i et land 

utenfor Europa 

Vår Kristendommen utenfor 

Europa (Pakistan) 

Religionsfrihet 

Parallell til tidlig 

kristendom 

www.opendoors.no 

«Kampen for 

trosfriheten» (film) 

Forsøke å få besøk fra 

Stefanusalliansen 

 

Ev. tillegg: 

Horisonter 10, kap. 9 

  



Innhente digital informasjon 

om Kirkens misjon og 

humanitære arbeid og drøfte 

spørsmål knyttet til dette 

Hele 

året 

 

Informasjon og deltakelse i 

advent- og fasteaksjonen 

Caritas 

Hefte fra NUK 

Internettressurser 

 

Ev. tillegg: 

Horisonter 10, kap. 9 

  

LITURGISK LIV      

Gjøre rede for kirkens syv 

sakramenter med særlig vekt 

på eukaristien 

Høst Sakramentene 

Ferming 

Eksteskap 

Ordinasjon 

Livet, kap. 3 + 4 

Youcat 

 

For repetisjon: 

Horisonter 10, kap. 2  

 

 

 

Beskrive og reflektere over 

særtrekk ved kunst, arkitektur 

knyttet til kirke og kirkerom 

Vår Korsvei 

Repetisjon av det katolske 

kirkerommet 

Korsvei 

Internettressurser 

  

LIVET I KRISTUS      

Reflektere over Guds allmakt 

og det ondes problem 

Vår Det ondes problem 

Lidelsen 

Jobs bok 

Livet, kap. 1 

Horisonter 10, kap. 6 

Bibelen 

  

Gjøre rede for 

Treenighetslæren og drøfte 

dens implikasjoner for det 

kristne livet 

Vår Treenigheten – et 

mysterium 

Livet, kap. 1   

Samtale om kall og det å bli 

kalt av Gud og presentere 

ulike kall i Kirken 

Høst Kall 

Helgener 

Munke- og nonneordener 

Livet kap. 4 

 

Ev. tillegg: 

Livet, kap. 3 

  

Presentere bønne- og 

formhetstradisjoner knyttet til 

Maria 

Høst − Maria sin særstilling 

− Rosenkrans 

Rosenkrans 

Presentasjon (Audun) 

  



Innhente digital informasjon 

om og presentere noen 

helgener og tradisjoner knyttet 

til disse 

Høst Helgener www.katolsk.no 

Andre internettressurser 

 

Ev. tillegg: 

Horisonter 10, kap. 2 

Livet, kap. 5 

  

Samtale om samvittighetens 

rolle og gjøre rede for hvordan 

den kan opplyses 

 

Høst Samvittighet 

Rett og galt 

Livet, kap. 5 

 

Ev. tillegg: 

Horisonter 10, kap. 1 

  

Beskrive Den Hellige Ånds 

gaver som blir gitt i 

fermingens sakrament og 

presentere helgener som har 

levd ut disse gavene. 

Høst Den Hellige Ånds gaver 

Fermingen 

Helgener 

Livet, kap. 3 

www.katolsk.no 

  

Gjøre rede for begrepene etikk 

og moral og bruke etisk 

analyse med utgangspunkt i 

grunnleggende etiske 

tenkemåter 

Høst Etikk og moral 

Konsekvensetikk 

Pliktetikk 

Moralske holdninger 

Ansvarsetikk 

Livet, kap. 5 

Horisonter 10, kap. 1 

  

Forklare særpreget ved 

kristendom og kristen tro som 

livstolkning i forhold til andre 

tradisjoner: likhetstrekk og 

grunnleggende forskjeller 

Hele 

året 

Den katolske kirke og andre 

religioner 

Livet, kap. 6 

Video med p. Pål 

  

Innhente digital informasjon 

om og reflektere over etiske 

spørsmål knyttet til 

mellommenneskelige 

relasjoner og aktuelle 

problemstillinger: familie og 

Høst Abort, eutanasi, heterofili 

og homofili, kroppskultur 

mm. 

 

Grenser 

Valg 

Livet, kap. 4 – kall 

Livet, kap. 5 – s. 115 

 

www.katolsk.no 

Youcat 

Andre internettressurser 

  



venner, samliv, bioteknologi, 

abort, eutanasi, heterofili og 

homofili, ungdomskultur og 

kroppskultur og gjøre rede for 

Den katolske kirkes lære om 

dette 

Sakrament  

Ev. tillegg: 

Horisonter 10, kap. 7 

(ikke katolsk tilnærming) 

Filosofi og samtale      

Gjøre rede for begrepene 

filosofi og etikk 

Høst − Filosofi 

Etikk 

Horisonter 10, kap. 1 

Filosofi.no 

(repetisjon) 

  

Reflektere over forholdet 

mellom tro og viten, teologi og 

filosofi og presentere to 

katolske filosofers syn på dette 

Høst − Tro og vitenskap 

− Teologi og filosofi 

−  

 

Artikkel fra Vårt Land 

www.katolsk.no 

(artikkel) 

www.filosofi.no 

Andre internettressurser 

 

Ev. tillegg: 

Horisonter 10, kap. 5 

  

Reflektere over forholdet 

mellom religion, livssyn og 

vitenskap 

Høst Religion og vitenskap Artikkel fra Vårt Land 

www.katolsk.no 

(artikkel) 

www.filosofi.no 

Andre internettressurser 

 

Ev. tillegg: 

Horisonter 10, kap. 5 

  

Reflektere over aktuelle 

filosofiske og etiske spørsmål 

knyttet til identitet og 

livstolkning, natur og kultur, 

liv og død, rett og galt 

Høst − Etiske modeller 

− Etiske dilemma 

− Rett og galt 

Eutanasi og abort. 

Seksualitet 

Horisonter 10, kap. 1 

 

www.katolsk.no 

www.filosofi.no 

Andre internettressurser 

  



Gjøre rede for dydene og 

dydsetikken 

Høst Aristoteles og dydsetikken 

fra det gamle Hellas 

De kristne dydene – tro, 

håp og kjærlighet 

Horisonter 10, kap. 1 

 

www.filosofi.no 

Andre internettressurser 

  

Samtale om hvordan bilder og 

annen kunst formidler 

mening/sannhet 

Hele 

året 

Sannhet/mening i kunst Horisonter 

Livet 

Internettressurser 

  

Andre religioner og livssyn      

Gjøre rede for Den katolske 

kirkes tilnærming til andre 

religioner 

Vår Den katolske kirke og andre 

religioner 

Livet, kap. 6 

Horisonter 10, 

Tilbakeblikk: Fakta og 

repetisjon 

 

Ev. tillegg: 

Horisonter 10, kap. 9 

  

Presentere Den katolske kirkes 

syn på religionsfrihet 

Vår Religionsfrihet Youcat, spørsmål 3, 136 

og 354 

 

Ev. tillegg: 

Horisonter 10, kap. 9 

  

Det multireligiøse samfunn  −     

Samtale om og forklare hva 

religion er, og vise hvordan 

religion kommer til uttrykk på 

ulike måter 

Vår Religion 

Ulike uttrykk 

Livet, kap. 6 

 

Tillegg: 

Horisonter 10, kap. 4  

Horisonter 10, kap. 8 

  

Vise evne til dialog om 

religions- og livssynsspørsmål 

og vise respekt for ulike 

religioner og livssyn 

Vår Dialog med andre religioner 

og livssyn 

Livet, kap. 6   



Diskutere aktuelle spørsmål 

som oppstår i møte mellom 

religion, kultur og samfunn 

Vår Dialog med andre religioner  

og livssyn 

Livet, kap. 6   

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 

Vår Sikhismen 

Bahai 

Jehovas vitner 

Jesu Kristi Kirke av Siste  

Dagers Hellige 

Internettressurser 

 

Horisonter 10, kap. 8 

  

Gjøre rede for nye religiøse 

bevegelser og samtale om ulike 

former for nyreligiøs og 

naturreligiøs praksis, herunder 

urfolks naturreligion 

Vår Noen religiøse strømninger i 

vår tid 

Mangfold 

Internettressurser 

 

Tillegg: 

Horisonter 10, kap. 4 

 

  

Utforske religioners stilling og 

særpreg i et land utenfor 

Europa med og uten digitale 

verktøy 

Vår Religion i land utenfor 

Europa 

Livet, kap. 6 

www.opendoors.no 

  



Skjema B 

Elevmedvirkning i planarbeidet Individuelle/differensierte opplegg 

• Innflytelse over progresjon. 

• Medbestemmelse omkring vurderingsformer. 

• Medbestemmelse omkring arbeidsmåter. 

• Medvirkning i hvilket fagstoff som skal repeteres før 

vurderingssituasjoner. 

• Selvvalgte fordypningsemner og oppgaver. 

• Tilpassede lekser. 

• Individuell oppfølging. 

 

 

 


