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Världsreligioner
Livet innehåller en mängd stora frågor. Varför finns vi? Vad händer efter döden? Varför
drabbas vissa av katastrofer? Godhet och ondska, vad är det och finns det? Vad är rätt och fel?
Vad är meningen med livet? Människan har i alla tider försökt finna svaren på dessa och flera
frågor, bland annat genom att samla sig kring religioner och en tro på en ordning man anser
ger svar på frågorna.
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med att utveckla dina förmågor att analysera olika
religioner, samt olika tolkningar och bruk inom dessa. För att göra det kommer vi att:
•

gå igenom världsreligionerna hinduism och buddism vad det gäller riter, högtider,
utbredning, tro, gudar mm.

•

diskutera och undersöka livets stora frågor och hur de stora världsreligionerna
försöker besvara dessa.

•

diskutera och undersöka hur religion kan påverka samhällen, människors liv och
vardag.

Förmågor:
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar
och bruk inom dessa
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i
samhället
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Bedömning
Du kommer att bli bedömd efter:
• Hur goda dina kunskaper är om världsreligionerna
• Din förmåga att se samband mellan och resonera kring religion och hur samhälle och
människors liv påverkas.
För att visa detta kommer du att:
• Skriva ett brev under lektionstid där du berättar om hur religion och religionens plats i
samhället kan påverka en människas livssituation.
• Redovisa dina kunskaper i en muntlig diskussion kring frågor du förbereder. Du
kommer att kunna ha med dina anteckningar och stödmaterial vid diskussionen men är
så förberedd att du fritt kan delta i samtalet.

