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Oppgavesettet er på 1 (en) side 

………………………………………………………………………………………………… 

Bokmål: 

3 av 5 oppgaver skal besvares: 

 

1. Redegjør for bruk og betydning av religionsbegrepet.  

 

2. Hvordan brukes betegnelsen "fundamentalisme" av religionshistorikere? Gi noen eksempler på 

fundamentalistiske grupperinger.  

 

3. Velg to eller flere religiøse tradisjoner og sammenlign idéer og praksis knyttet til ekteskap og 

familieliv.  

 

4. Redegjør for begrepene dharma  og karma.  

 

5. Sammenlign betydningen av Jesus i kristendommen og Muhammed i islam. 
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………………………………………………………………………………………………… 

Nynorsk: 

3 av 5 oppgaver skal svarast på: 

 

1. Gjer greie for bruk og betydning av religionsomgrepet.  

 

2. Hvordan brukes nemninga  "fundamentalisme" av religionshistoriker? Gje nokre eksempel på 

fundamentalistiske grupperingar.  

 

3. Velg to eller fleire religiøse tradisjonar og samanlikn idéar og praksis knytt til ekteskap og familieliv.  

 

4. Gjer greie for omgrepa dharma  og karma.  

 

5. Samanlikn betydninga av Jesus i kristendommen og Muhammed i islam. 
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English: 

Answer 3 of the following 5 questions: 

1. Explain the use  and meaning of the concept of religion. 

 

2. How is the term ”fundamentalism” used by religious historians? Give a few examples of 

fundamentalistic factions. 

 

3. Choose two or more religious traditions and compare concepts and customs in relation to 

marriage and family life. 

 

4. Explain the terms dharma and karma. 

 

5. Compare the significance of Jesus in Christianity and Muhammed in Islam. 

 

 

Bokmål: 

3 av 5 oppgaver skal besvares: 

1. Redegjør for bruk og betydning av religionsbegrepet.  

 

2. Hvordan brukes betegnelsen "fundamentalisme" av religionshistorikere? Gi noen eksempler på 

fundamentalistiske grupperinger.  

 

3. Velg to eller flere religiøse tradisjoner og sammenlign idéer og praksis knyttet til ekteskap og 

familieliv.  

 

4. Redegjør for begrepene dharma  og karma.  

 

5. Sammenlign betydningen av Jesus i kristendommen og Muhammed i islam. 

 


