
  

 

 
 

Prövning i Religion 2 – 50 poäng  
 

Rekommenderat läromedel 

Du kan välja mellan flera läromedel: Religion och sammanhang 1 och 2 av Börge Ring 

 

Så går prövningen till: 

Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida, skall du inom en 

vecka mejla ansvarig lärare och etablera kontakt. Om inte detta görs stryks din anmälan per 

automatik. 

 

Efter att du bekräftat din anmälan går du och ansvarig lärare igenom vad som förväntas av dig. 

Du får information om det centrala innehållet samt kunskapskraven för kursen. Ansvarig lärare 

informerar dig om lämpligt läromedel för inläsning av kursen. 

 

Ramverket för en prövningsperiod är 4 veckor. 

 
Hur många delar består 

prövningen av? 

Vad prövas i de olika delarna? Vad ska jag göra? 

Skriftlig inlämning Se info under rubriken skriftlig 
inlämning 

Se info under rubriken skriftlig 
inlämning 

Muntlig redovisning Se info under rubriken muntlig 

redovisning 

Se info under rubriken muntlig 

redovisning 

 

2. Muntlig redovisning 

 

Förmågor/mål Centralt innehåll 

Förmåga att analysera religioner och 

livsåskådningar utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och 

vad de har för förhållande till världsreligionerna. 
 

Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa 

trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald. 

Kunskaper om människors identitet i 

relation till religioner och livsåskådningar. 

Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, 

tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. 

Kunskaper om olika uppfattningar om 

relationen mellan religion och vetenskap 
samt förmåga att analysera dessa. 

Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur 

de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för individens 
förståelse av sig själv och sin omvärld. 

Vad skall jag göra? 

Presentera och jämför två nyreligiösa rörelser eller strömningar utifrån förslag från din handledare. Presentationen 

och jämförelsen skall behandla rörelserna utifrån 

• Tro, gudsbild, människosyn, tillkomsthistoria, riter och myter (religiösa berättelser) 

• Världsreligionerna 

• Privatreligiositet i ett samhälle präglat av mångfald 

• Betydelse för identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet 

• Relationen mellan religion och vetenskap 

 
Jämförelsen presenteras muntlig med ett valfritt presentationsprogram 

 

3. Skriftlig inlämning 

 

Förmågor/mål Centralt innehåll 

Förmåga att använda etiska begrepp, 

teorier och modeller. 

Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor 

som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, 

djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer Förmåga att undersöka och analysera 
etiska frågor i relation till kristendomen, 

andra religioner och livsåskådningar 

Kunskaper om olika uppfattningar om 
relationen mellan religion och vetenskap 

samt förmåga att analysera dessa. 

Vad skall jag göra? 

Du skall skriva en text. I denna är du olika etisk rådgivare. Gör så här: 

• Bestäm vilket av följande etiska teman du vill arbeta med: biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik 

i mellanmänskliga relationer 

• Kom på en konkret fråga inom ämnena ovan 
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• Svara på frågan som om du vore: 

- Företrädare för kristendomen 

- Företrädare för en av de andra abrahamitiska religionerna 
- Företrädare hinduism eller islam. 

 

Du får själv vilka vilken riktning inom respektive religion du vill företräda. 

 

 

 


