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Seksjon 1

Generell informasjon
Emnekode: REL101
Emnenavn: Hellige tekster
 
 
Dato: 2. mars kl 09:00 - 4. mars kl 15:00 
Varighet: 2 dager 
 
 
 
 

REL101 2.-4. mars 2016
Bokmål:
 
Besvar én av de to oppgavene:
 
Enten:
Gjør rede for ulike oppfatninger om Koranens tilblivelse. Gjør også rede for hvordan en tenker seg
Muhammads liv knyttet til dette. Drøft hva ulike oppfatninger kan ha å si for Koranens funksjon
som hellig tekst.
 
Eller:
Gjør rede for særtrekk ved Thomasevangeliet, og gjør rede for spørsmål som gjelder
kanoniseringen av Det nye testamentet.
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Nynorsk:
 
Svar på ei av dei to oppgåvene:
 
Anten:
Gjer greie for ulike oppfatningar om korleis Koranen blei til. Gjer også greie for korleis ein tenkjer
seg Muhammad sitt liv knytt til dette. Drøft kva ulike oppfatningar kan ha å seia for Koranen sin
funksjon som heilag tekst.
 
Eller:
Gjer greie for særtrekk ved Thomasevangeliet, og gjer greie for spørsmål som gjeld kanoniseringa
av Det nye testamentet.
 
 
 
Klikk <neste> for å komme til innleveringssidene
 
 

1 OPPGAVE

Opplysninger før innlevering
Kan besvarelsen brukes til undervisningsformål?

Velg et alternativ

Ja
Nei

 
Jeg/vi bekrefter at jeg/vi ikke siterer eller på annen måte bruker andres arbeider uten at dette er
oppgitt, og at alle referanser er oppgitt i litteraturlisten.

Velg ett alternativ

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

Innlevering
Her laster du opp besvarelsen din.
Merk at filen skal være en PDF.
 

Last opp dokumentet her. Maks én fil.

 
Husk å klikke <Lever prøve> og bekreft ved å klikke < Ja, jeg leverer prøven nå>
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