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En sista gång: vad är 
religion?  

Fråga 5 

Jag började med att fråga dig vad religion är. 
Sedan har du gett mig en översikt över flera 

religioner, en fördjupning och jag har tagit del av 
dina tankar kring etik och moral. 

Nu undrar jag hur allt det här har påverkat dig. Vad har du lärt 
dig av dina undersökningar? 

Jag skulle också uppskatta det om du ger mig dina tankar om hur 
den här utfrågningen har gått. Jag kommer att dra mina egna 
slutsatser, men tror du att jag utifrån den här genomgången kan 
börja förstå vad religion är? 

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

 

 
 
 

Du ska skriva en uppsats på minst 
400 ord om vad du lärt dig under 
vår tid tillsammans. 
Reflektera på och diskutera den 

här delen. Skriva en separat kurstuvärdering. 

Sista sträckan! 
Nu ger vi järnet! 
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Det finns alltså två olika uppsatser du ska skriva nu. 
Den första går ut på att svara på frågan: Vad är 
religion? Vad har du lärt dig om religion under vår 
tid tillsammans? Det ska du sammanfatta i den här 
uppsatsen. 

Sen ska du reflektera på och diskutera den här 
uppsatsen. 

Den andra delen handlar om dina funderingar om din 
tid med oss som helhet. Några frågor du kan 
fundera på när det gäller den delen är: 

Har det du lärt dig motsvarat skolverkets mål för 
kursen? Du kan läsa skolverkets mål om du går 
igenom dörren INNAN DU BÖRJAR i väntrummet. 

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre 
bra under tiden? 

Hur mycket tid har du lagt ner på det här? 

Har dina källor varit bra? 

Hur har kontakten med din lärare fungerat? 

Hur kan den här kursen förbättras? 

Den första delen, svaret på frågan ”Vad är 
religion?”, ska vara minst 400 ord (ca. en A4). Den 
andra delen, utvärderingen, skriver du på en separat 
sida. 
 
Läser du ensam? Läser du med andra? 
Posta ditt svar direkt till 
din handledare. 

Posta den första delen 
(uppsatsen om vad är re-
ligion) till diskussions-
gruppen. 
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Posta den andra delen 
(kursutvärderingen) 
direkt till mig. 
 
Kommentera minst två 
andra uppsatser (200 ord) 
och svara på minst en 
kommentar till din upp-
sats (200 ord). 

 
 
 
 

Det är inte meningen att du ska leta ny information i dina 
källor för den här uppgiften. Du ska i stället sammanfatta 
det du lärt dig under resans gång. Fundera själv på de 

fyra tidigare uppsatser du skrivit. De har handlat om: 
Vad är religion? 
Hur ser religioner ut? En översikt av sju religioner ur olika aspekter. 
Ett fördjupningsarbete. 
Om etik och moral. 

Att lära sig är en mycket privat process. Ingen kan läsa dina tankar, så nu 
är det dags att berätta om vad du varit med om och vad du lärt dig. 

Lycka till. 

Det kanske går 
vägen det här… 


