
 

 

FAKULTET FOR  HUMANIORA OG PEDAGOGIKK 

 

  E K S A M E N 
 

Emnekode: KR-103 

Emnenavn: Innføring i religion og livssyn 

  

Dato: 12. desember 2014 

Varighet: 0900 - 1300 

  

Antall sider inkl. forside: 1 bokmål og 1 nynorsk 

  

Tillatte hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt. 

  

Merknader: Du skal svare på to av de tre oppgavene.  

I de to oppgavene du velger, skal du svare på alle 

delspørsmålene. Hvert oppgavesvar blir vurdert som en helhet. 

Begge de besvarte oppgavene må bli vurdert til karakteren E eller 

bedre for at den samlede karakteren skal bli E eller bedre. 

 

 

 

Oppgave 1 

a) Gjør rede for Muhammads liv og hvilken rolle han tillegges i islam. 

b) Gjør rede for profetforståelsen i islam og de viktigste profetene, foruten Muhammad. 

c) Gjør kort rede for islams forhold til andre religioner. 

 

Oppgave 2 

a) Gjør kort historisk rede for hvordan buddhismen først ble til og seinere utviklet seg fram til i dag i 

noen få hovedretninger. 

b) Hva mener religionsforskere med «nirvanisk buddhisme» og «karmisk buddhisme»? Gjør rede for 

hovedtanker og sentrale religiøse praksiser som kan knyttes til hver av disse to formene for 

buddhisme. Drøft likheter og forskjeller mellom dem.  

  

Oppgave 3 

a) Gjør rede for og sammenlign synet på livet etter døden i islam, jødedom og hinduisme. 

b) Gjør rede for og sammenlign synet på lønn og straff, eventuelt konsekvensen av de gjerningene 

man gjør, i islam, jødedom og hinduisme. 

 

 

Bokmål 

 

 

 

 



 

 

FAKULTET FOR  HUMANIORA OG PEDAGOGIKK 

 

 

  E K S A M E N 
 

Emnekode: KR-103 

Emnenamn: Innføring i religion og livssyn 

  

Dato: 12. desember 2014 

Lengde: 09 - 1300 

  

Talet på sider inkl. framside: 1 bokmål og 1 nynorsk 

  

Tillatne hjelpemiddel: Ingen hjelpemiddel tillate. 

  

Merknader: Du skal svare på to av dei tre oppgåvene. 

I dei to oppgåvene du vel, skal du svare på alle delspørsmåla. 

Kvart oppgåvesvar blir vurdert som ein heilskap. 

Begge oppgåvene du vel må bli vurdert til karakteren E eller 

betre for at den samla karakteren skal bli E eller betre. 

 

 

 

Oppgåve 1 

a) Gjer greie for livet til Muhammad og kva rolle han vert tillagt i islam. 

b) Gjer greie for profetforståinga i islam og dei viktigaste profetane, forutan Muhammad. 

c) Gjer kort greie for islam sitt tilhøve til andre religionar. 

 

Oppgåve 2 

a) Gjer kort historisk greie for korleis buddhismen først blei til og seinare utvikla seg fram til i dag i 

nokre få hovudretningar. 

b) Kva meiner religionsforskarar med «nirvanisk buddhisme» og «karmisk buddhisme»? Gjer greie 

for hovudtankar og sentrale religiøse praksisar som kan knytast til kvar av desse to formene for 

buddhisme. Drøft likskapar og skilnader mellom dei.   

 

Oppgåve 3 

a) Gjer greie for og samanlikn synet på livet etter døden i islam, jødedom og hinduisme. 

b) Gjer greie for og samanlikn synet på lønn og straff, eventuelt konsekvensen av dei gjerningane ein 

gjer, i islam, jødedom og hinduisme. 

 

 

Nynorsk 

 


