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 REL118 H-19, generell informasjon
Emnekode: REL118
Emnenavn: Hinduisme, buddhisme og islam
 
Dato: 26.11.2019
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknad: Velg enten hele oppgave 1 eller hele oppgave 2.
Begge de alternative oppgavene har to deler som begge må få karakteren E eller bedre
for at den samlede karakteren skal bli E eller bedre.
I den første delen skal du svare med en «lengre» tekst som vil telle 2/3 av karakteren. I
den andre delen skal du svare på 2 av 3 «korte» oppgaver. Denne delen vil telle 1/3 av
karakteren.
 
-------------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings-
og læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til  at besvarelsen kan
benyttes til dette. Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?
Velg et alternativ

 

Ja

Nei
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1 REL118 H-19, oppgave 1
Velg enten hele oppgave 1 eller hele oppgave 2. Begge de alternative oppgavene har to
deler som begge må få karakteren E eller bedre for at den samlede karakteren skal bli E
eller bedre. I den første delen skal du svare med en «lengre» tekst som vil telle 2/3 av
karakteren. I den andre delen skal du svare på 2 av 3 «korte» oppgaver. Denne delen vil
telle 1/3 av karakteren.
 
Skriv ENTEN oppgave 1 eller oppgave 2.

Oppgave 1.

A. Gjør rede for den klassiske fremstillingen av Muhammads liv og islams tidlige
historie slik den blir forstått av muslimer og innen tidligere forskning (pensum: Rian
& Eidhamar: Jødedommen og islam). Gjør deretter rede for synspunkter på islams
tidlige historie innen nyere historisk-kritisk forskning (pensum: Crone: What do we
actually know about Muhammad? & Shoemaker: The Death of a Prophet). Drøft
kort spenningen mellom disse to perspektivene på Muhammad og islams historie.

 

B. Svar kort på 2 av de 3 oppgavene:

i. Hva er kaste (jati) i hinduisme?
ii. Hva kalles de tre hinduiske frelsesveiene, hvilke(n) av disse veiene praktiseres av

mange hinduer og hvilke(n) bare av en mindre del blant hinduene?
iii. Hvem er Amitabha Buddha og hvorfor er han viktig for mange buddhister?

 
ELLER

Oppgave 2.

A. Gjør så detaljert du kan rede for «puja» i hinduisme og for én høytid i buddhisme,
enten «minnefesten for de døde» eller «vesak». Klargjør kort hva et religiøst ritual
er. Drøft forskjeller og eventuelle likheter mellom hinduisk puja og den buddhistiske
høytiden som du har valgt, blant annet ved å bruke ritualteori.

 

B. Svar kort på 2 av de 3 oppgavene:

i. Hva er det mest sentrale læreinnholdet i islam? Her skal du svare med korte
overordnede betegnelser (eks.: troen på + ett eller et par ord) og noen få
utdypende setninger for hver av disse betegnelsene.

ii. Hva er forskjellen på «profet» og «sendebud» i islam? Nevn tre «sendebud» som
er kjent både fra Koranen og Bibelen og forklar hvorfor de hører til i «sendebud»-
kategorien. 

iii. Gjør kort rede et par hovedforskjeller mellom sunni-islam og sjia-islam.
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Skriv ditt svar her...
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