
I vårt globala samhälle är livsåskådningar och etik betydelsefulla områden. 

Du möter dagligen i samhället människor med olika tro och värderingar och 

i framtida arbete kommer du att möta människor med andra traditioner, 

normer och värderingar. Därför behövs kunskap inom religion.

I kursen Religionskunskap – specialisering, som är en fördjupning, kan du 

studera olika perspektiv på religion och etik.

Kursen ger dig också möjlighet att reflektera över din egen livsåskådning.
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Valbara fördjupningsområden:

• Kultur – religion

• Religion och vetenskap, tro- och vetandedebatten

• Kultur, myt, rit

• Genus – feministiska perspektiv på religion

• Sexualitet och samlevnad

• Etik- vardagsetik och medicinsk etik

• Religion och musik

• Ungdom och religion

• Religion och politik

• Mystik 

• Magi - ockultism

• Barn och existentiella frågor

• Existentiella frågor i litteratur/drama/film/spel/konst

• Det religiösa språket

• Eget förslag



Religionskunskap Specialisering omfattar följande punkter 

Ämnets syfte

• Förmågan att analysera religioner och livsåskådningar 

utifrån olika tolkningar och perspektiv

• Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan 

religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa

• Förmågan att använda etiska begrepp, teorier och 

modeller

• Förmågan att undersöka och analysera etiska frågor i 

relation till kristendom, andra religioner och 

livsåskådningar

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen skall behandla följande centrala innehåll:

• Fördjupning inom något eller några av ämnets 

kunskapsområden, till exempel centrala idéer, etiska 

principer, texter, riter och handlingsmönster i en eller flera 

valda religioner och livsåskådningar

• Begrepp, teorier och metoder som är relevanta för 

kunskapsområdet

• Analys och diskussion av kunskapsområdet ur historiska 

och samtida perspektiv

• Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, 

analys och tolkning av texter, bilder och annat material 

som det valda kunskapsområdet har gett upphov till samt 

av hur det valda kunskapsområdet framställs i olika 

medier och källor


