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Under några veckor ska du få studera 
nya religiösa rörelser och sekulära livs-
åskådningar.  

Hur?  
genomgångar 
diskussioner 
grupparbete 
individuell uppgift 

Grupparbete  
Du och din grupp kommer att få en av 
följande livsåskådningar att arbeta 
med:  
Scientologi, New Age, Rastafari,  
Wicca, Satanism, Mormonkyrkan,  
Jehovas vittnen eller Naturreligioner.  
Gruppens uppgift är att ta reda på 
fakta om delarna nedan och  
presentera det för klassen genom en  
muntlig redovisning (ca 10 minuter).  
Räkna med att  
klasskamraterna vill få tillgång till er 
presentation och ert övriga material 
efter presentationen.  

Innehåll: 
1. grundare och historik  
2. utbredning - var, hur många?  
3. grundtankar 
4. synen på människan  
5. utövande 
6. påverkan på identiteten  
7. källor 

Enskild uppgift 
Du ska skriva en jämförelse mellan två 
av livsåskådningarna och en av de fem 
stora världsreligionerna. En av livså-
skådningarna får gärna vara den din 
grupp arbetade med.  
Du ska jämföra enligt samma punkter 
som i grupparbetet. Lägg lite extra 
tanke kring vilka du jämför.  
Detta för att du ska kunna visa på lik-
heter och skillnader och utveckla ditt 
resonemang kring det du kom-
mer fram till.  
Texten ska var max tre sidor 
lång och skriven med 12 punkter 
och med 1,5 radavstånd, arial.  
Arbetet ska innehålla en  
källförteckning med enkel  
källkritik (som inte räknas med i 
de tre sidorna). 

Förväntningar på dig: 
Om några veckor kommer du kunna 
berätta om några olika religioner och 
förklara skillnader och likheter mellan 
dessa.  

Du kommer kunna förklara hur man 
kan resonera på olika sätt när man har 
olika sätt att tro/tänka.  

Du kommer kunna visa att du kan 
söka information om dessa olika livså-
skådningar, att du använder olika käl-
lor och att du granskar de källor du 
använder. 

Anna och Teresia

Du har läst om fem stora världsreligioner. Många människor ser dock på 
världen på andra sätt och sätter sin tro till annat. En del tror på människans 
egen förmåga medan andra försöker hitta livets mening i kosmos.

Nya religiösa rörelser och sekulära  
livsåskådningar

ÅRSKURS 9 VÅREN 2019                                 

”Cogito, ergo sum” 
Jag tänker alltså 
finns jag 
              Descartes

Tidsplan 
v 8 Genomgångar och arbete med grupparbetet v 9 arbete med grupparbete v 9 torsdag (9A) och fredag (9B) läxförhör på s 296-300 och 306-310  

v 10 redovisningar (9A tisdag och  9B tisdag+torsdag) + jobba med inlämningen  v 11 jobba med inlämning,  
inlämning sista lektionen

Filmtips: 

Från Sverige till himlen 

Finns flera på SLI men man 

kan också kolla youtube.


