Särskild prövning
En prövning innebär att du studerar utan lärarstöd. I prövningen ingår både skriftliga
och muntliga moment och dessa finns förklarade här tillsammans med information
om litteratur och övrigt material.

Ämne

Religionskunskap 1

Poäng 50

Kursöversikt
I ämnet religionskunskap studerar du olika religioner och livsåskådningar
och hur de tar sig uttryck. Undervisningen visar på religionens betydelse
för människors liv , identitet och värderingar. Du får också förståelse för
hur människor kan se på olika existentiella och moraliska frågor. Du får
möjlighet i kursen att kritiskt analysera texter och begrepp, diskutera och
argumentera.
Ämnesplan och kunskapskrav
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL
&lang=sv&courseCode

Prövningen
Din prövning kommer att bestå av 3 moment.
Du ska infinna dig på skolan vid två tillfällen.
Tillfälle 1: skriftligt prov
Tillfälle 2: muntlig redovisning och uppföljning på inlämnade uppgifter
Datum för prov, inlämning och muntlig uppföljning meddelas av prövande lärare.
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Moment 1
Skriftligt prov om världsreligionerna.
Inläsningstips: Du behöver visa grundläggande kunskaper om judendomen, kristendomen, islam, hinduism
och buddism. Fokusera på att studera vad de tror på, ex gudssyn,människosyn, syn på livet och döden.
Hur utövar man sin tro, (ex bön mm) och ska man leva på något speciellt sätt (ex matregler mm).
Vad ser du för likheter mellan världsreligionerna? Vad ser du för avgörande skillnader?

För att få gå vidare med moment 2 och 3 bör det skriftliga provet ha en sådan nivå att det kan anses
möjligt att det sammantagna resultatet kan uppnå minst betyget E.

Moment 2
Två skriftliga inlämningsuppgifter.
Uppgift om etik där du ska diskutera ett etiskt dilemma.
Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och
andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar
och elevernas egna ställningstaganden.

Uppgift om religion och vetenskap där du resonerar kring olika syn på skapelsen.
Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.

Moment 3
Muntlig redovisning där du redogör för religion i relation till identitet, sex och genus.
Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
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Källförteckning.
Religionskunskap 1, En människa två världar, Tuveson, Robert, 2015, Gleerups Utbildning AB
( Du kan låna boken i Liljaskolans bibliotek)
När du har anmält att du vill göra en prövning kommer du att få instruktioner till uppgiften om etik
och uppgiften om religion och vetenskap. Du får också instruktioner om vad som bör tas upp på din
muntliga redovisning. I dessa instruktioner finns också tips på länkar till dokumentärfilmer.
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