EXAMINATIONSUPPGIFT - Uppgift som testar flera
förmågor i religion
Namn.............................................................................

Klass...............

Förmågor att visa:
I Analysera världsreligioner och bruk av dessa
II Reflektera över livsfrågor i sin egen och andras identitet
III Analysera hur religon påverkar och påverkas av samhället och människorna
Att tro är att tro på gud (eller gudar) eller att välja att inte tro på gud (ateism).
Man kan också välja att inget tro om Gud (agnostiker) för att man inget kan veta om
gud.
Fundera nu kring det här med att tro. Vad tror du är orsaken till att människor tror
som de gör? Alltså varför de väljer att tro på gud, vara ateister eller agnostiker.
(Visar förmåga II och III ovan när du jobbar med denna frågeställning)
Du ska grunda dina funderingar – göra jämförelser – i fakta från tre
världsreligioner. Saker som du ska jämföra är hur religionen visar sig i samhället när
det gäller – gudstron, högtider, religionen i vardagen (riter) synen på döden och
meningen med livet. (Visar alla tre förmågorna ovan när du jobbar med dessa
frågeställningar).
Om du själv har tagit ställning till vad du tror och vill dela med dig av det, så kan du
gärna utgå ifrån de i dina jämförelser.
Använd gärna A3 pappert som bifogas – sätt upp de religioner du jämför sida vid sida
- för att först få struktur i dina jämförelser. Att jämföra – likheter, skillnader –
fördelar, nackdelar.
Alternativa redovisningssätt:
1. Skrivuppgift: När du gjort jämförelsen ovan ska du sen skriva en resonerande
löpande text utifrån helheten av den markerade frågeställningen ovan. Förslagsvis
blir texten 1-2 A4 sidor skrivet på dator – alternativt 4 handskrivna.
2. Presentation: Berätta för klassen om era jämförelser utifrån A3 pappret och gör
en presentation använd t.ex. Power point, Impress eller bli först med att använda
Prezi.

