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REL118 H-18 Velg ENTEN hele oppgave 1, ELLER hele oppgave 2
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.

Oppgave 1.

A. Gjør rede for etikk og religiøse krav i islam med særlig vekt på hva den etiske/moralske
praksisen har å si for hva som skjer med en muslim etter døden. Gjør rede for hinduisk
etikk og moral med særlig vekt på hva den etiske/moralske praksisen har å si for hva
som skjer med en hindu etter døden. Drøft eventuelle likheter og forskjeller mellom
islam og hinduisme når det gjelder konsekvenser av etikk og religiøse krav for etterlivet.

B. Svar kort på 2 av de 3 oppgavene:
i. Gjør kort rede for forskjellene mellom «nirvanisk» buddhisme, «karmisk» buddhisme og
«magisk» buddhisme?

ii. Hva er reformbuddhisme eller protestantisk buddhisme? Gi et par eksempler på
buddhistiske grupper i Norge som kan sies å være del av reformbuddhismen.

iii. Gjør kort rede for de hellige bøkene i islam.

Oppgave 2.
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A. Gjør kort rede for noen av de mest vanlige typene av ritualer i islam, hinduisme og
buddhisme. Velg så ett sentralt ritual eller én ritualtype fra hver av de tre religionene og
beskriv disse tre mer inngående. Hva er det ved hvert at de tre ritualene eller
ritualtypene som viser noe sentralt og karakteristisk ved religionen de hører til i?

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 grunnleggende likt læreinnhold i hinduisme og buddhisme? Her skal du svare med
korte overordnede begrep (eks.: troen på + ett eller et par ord) og noen få utdypende
setninger for hver av disse begrepene.

iii. Beskriv kort den største buddhistiske gruppa i Norge som ikke er etnisk norsk (bl.a.
opphavsland, hvilken hovedretning av buddhisme, samlingssted / lokaler, religiøse
lederroller) og den største ikke-etnisk norske hinduiske gruppa i Norge (bl.a.
opphavsland, hvilken hovedretning av buddhisme, samlingssted / lokaler med mer,
religiøse lederroller).

Skriv ditt svar her...
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