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Vad är religion? 

Fråga 1 
 

 börja med 
att berätta 

för mig din EGEN uppfattning 
om det här märkliga fenomenet. 

 
Uppgiften är fri. Jag vill veta vad Du menar när du 
använder orden religion och religiös. Formulera en 

definition på religion och förklara hur du resone-
rat. Vilka saker anser du måste vara med i varje religion? 

Om du lyckas med att få mig att förstå vad religion är, kommer jor-
den att få ritningarna till en avgasfri motor. 
 
 

En naturlig utgångspunkt är att 
fråga sig vad religion är. När du 
skickat in din egen definition kom-

mer du att få återkoppling i form av kommentarer 
och synpunkter. 
 
Skicka in din uppgift. Längden är ca. två A4-sidor 
eller ca. 800 ord. Du måste ange vilka böcker och 
andra källor du använt för ditt svar! 
 
Läser du ensam? Läser du med andra? 
Posta ditt svar direkt till 
din handledare. Din 

Varje elev ska lämna sin 
uppsats till 

Mitt råd är: Tala 
från hjärtat och 

hjärnan! 
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Här kommer hjälten… 

handledare återkommer 
med kommentarer och 
synpunkter. 

diskussionsgruppen. 
Posta minst två kom-
mentarer till minst två 
andra elevers uppsatser. I 
kommentarerna jämför 
du de andras relgionsdefi-
nitioner med din egen.  
Skriva minst ett svar på 
en kommentar som du 
fått på din uppsats. 

 
 

Du kan 
ta hjälp 

av vad andra 
sagt om relgion och vilka olika typer av 

definitioner som finns. 
  
Ordet RELIGION kommer från ett verb i latin, 

RELIGARE, som betyder att binda eller fästa. Ordet ”ligament” (sena) 
kommer också av det här. Ordet YOGA kommer från ett ord som betyder ok, 
det som sammanbinder dragdjur.  
 
Du har säkert en egen uppfattning om vad relgion är. Du ser kanske dig själv 
som religiös. Du anser att någon rörelse är en relgion. Det här ordet används 
på många olika sätt. Det finns faktiskt många olika defintioner på religion, 
beroende på ens utgångspunkt. 
 
Karl Marx ansåg att relgion är ett opium för folket. 
 
Paul Tillich anser att relgion är tilltal. 
 
Medan du funderar på din egen definition får du använda läroböcker och 
andra källor, bara du uppger dem i ditt svar. 


