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-------------------------------
 
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
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1 REL102 V-19, Velg oppgave 1 eller 2
Skriv enten 1. eller 2.

1.

Gjør i grove trekk rede for hvordan ungdomskulturen har endret seg siden 50/60-tallet og fram �l i dag
med spesiell vekt på hva som kjennetegner ungdoms forhold �l religion i ulike perioder.

Drø� hvordan en eller flere av samfunnsendringene sekularisering, pluralisering eller individualisering
kan påvirke ungdoms forhold �l religion. Ta gjerne utgangspunkt i de tre nivåene individ, gruppe og
storsamfunn.

Velg ut to eller tre eksempler fra pensumli�eraturen og bruk disse �l å få fram hvilke u�ordringer
minoritetskulturell ungdom vil møte dersom de ønsker å ta vare på sin religiøse iden�tet i det norske
samfunnet.

2.

Pensumli�eraturen inneholder studier av ritualisering re� e�er 22. juli-terroren (tekst av Aagedal) og
e�er kriser og ulykker som har krevd mange liv (tekst av S�foss-Hansen og Danbolt om
minnegudstjenester), men også en studie som viser spor av endring, for eksempel når det gjelder sang og
bønn i skole og klasserom (tekst av Haakedal).

Gjør rede for to eller tre av disse studiene. Ta gjerne utgangspunkt i studienes problems�lling, empiri,
metode, teoribruk og hovedresultater. Hva gjør studiene enten �l religionssosiologi, religionspsykologi
eller religionspedagogikk?
Skriv ditt svar her...
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