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Seksjon 1

1 OPPGAVE

KR-103 09/12-2015
Emnekode: KR-103
Emnenavn: Religioner og livssyn
Dato: 09/12-2015
Varighet: 09-1300
Tillatte hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt
Merknader:
-----------------------------
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?

Ja
Nei

2 OPPGAVE

Ny oppgave

Du skal svare på to av de tre oppgavene. I de to oppgavene du velger, skal du svare på
begge 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

1. Gjør rede for forestillinger om livet etter døden innen islam. Legg gjerne vekt på områder der
muslimer tenker forskjellig seg imellom.
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2. Forklar kort hva det vil si å bruke et innenfra-perspektiv og/eller et utenfra-perspektiv i et
studium av islam og muslimer. Illustrer gjerne med konkrete eksempler.

Oppgave 2

1. Begrepene dharma, karma og gjenfødelse er grunnleggende i lære- og verdisystemene til
hinduisme og buddhisme. Gjør rede for innholdet i disse begrepene i hver av de to religionene,
hva som er likt og hva som er ulikt.  

2. Gjør rede for historiske sammenhenger mellom hinduisme og buddhisme.

Oppgave 3
Hvilken nyere religiøs tradisjon er ditt selvvalgte pensum (sikhisme, baha’i, ahmadiyya, teosofi,
nypaganisme eller zenbuddhisme og nyåndelighet, dvs. zen i Vesten)? Svaret her skal bare være
den aktuelle betegnelsen - som overskrift.  

1. Gjør rede for sentrale trekk ved den aktuelle religiøse tradisjonen, slik de er beskrevet i
pensumlitteraturen.

2. Gi et begrunnet forslag til definisjon av begrepet «religion». Drøft i hvilken grad det er rett å
kalle den aktuelle nyere religiøse tradisjonen for en «religion» i henhold til denne definisjonen.

Skriv ditt svar her...
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