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Religion og livssyn (nettemne)  

Religions and worldviews (online course) 

Innhold 

Religioner spiller viktige roller i mange samfunn i dag, 

og religionsvitenskapen gir nøkler til å studere og 

forstå disse rollene. Faget religionsvitenskap er i seg 

selv tverrfaglig og inkluderer ulike tilnærminger til 

religion. Dette emnet gir også en innføring i aktuelle 

ikke-religiøse livssyn. 

 

Hovedtemaer: 

• Innføring i religionsvitenskapelig teori og 
metode 

• Presentasjon av ulike religioner slik de 
praktiseres i Norge i dag med hovedvekt på 
islam 

• Innføring i livssynkunnskap 

• Presentasjon av de viktigste sekulære livssyn 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har bred kunnskap om religionsvitenskaplige 
begreper 

• har bred kunnskap om islam, både historisk og slik religionen praktiseres i Norge  

• har kunnskap om flere ikke-kristne religioner i Norge med vekt på deres praksis og 
hverdagsreligion 

• har bred kunnskap om aktuelle sekulære livssyn 

• kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor religion og livssyn 

• kan oppdatere sin kunnskap innenfor dette fagområdet 

• har kunnskap om den historiske utvikling av studiet av religion og livssyn 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan anvende religions- og livssynskunnskap på ulike teoretiske og praktiske 
problemstillinger 

Emnekode: BATEOL1035 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Nettbasert 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: 0 timer/uker 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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• kan reflektere over egen virksomhet i forhold til et bredt spekter av ulike religioner og 
livssyn 

• kan finne, vurdere og anvende fagstoff angående religioner og livssyn 
 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan møte representanter for ulike religioner og livssyn med forståelse og respekt 

• kan formidle sentralt fagstoff angående religioner og livssyn 

• kan utveksle synspunkter med andre innenfor dette fagfeltet 
 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Nettleksjoner  

• Undervisning på digital plattform  

• Studentaktivitet og faglig forum på læringsplattformen i emnet  

• Selvstudium 

• Gruppearbeid 

• Arbeid med case og andre studentaktive oppgaver 
 

 
 

Obligatoriske aktiviteter 

• Obligatorisk oppstartsamling på digital plattform 

• En oppgave på 1000 ord (+/- 10 %) med tema fra religions- og livssynsvitenskap 

• Digital fortelling 

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig hjemmeeksamen  8 timer A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

 

Hjemmeeksamen gis over oppgitte oppgaver hvor alle hjelpemidler er tillatt. Det er krav om 

kildehenvisning og litteraturliste i refleksjonsoppgavene.  

 

 

Annet 

Det forventes en betydelig grad av selvstudium i emnet. 
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Pensum 

Bøker: 

 

Bøe, Marianne Hafnor, og Anne Kalvig. Mennesker, meninger, makter. En introduksjon til religionsvitenskap. Oslo: Cappelen 

Damm Akademisk, 2020 (251 s.) 
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Vogt, Kari. Hva er islam? Oslo: Universitetsforlaget, 2007, (134 s.) 

Kraft, Siv Ellen. Hva er nyreligiøsitet. Oslo: Universitetsforlaget, 2011 s. 7-85 (78 s.) 

Kompendium: 

Døving, Cora Alexa. «’Pressens mørkemenn/troens tjenere’ – posisjon og selvforståelse blant sunni-muslimske 

imamer». I Døving og Thorbjørnsrud (red.) Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn, Oslo: 

Universitetsforlaget, 2012, s. 26-46 (21 s.) 

Grande, P.B. Sentrale livssyn, Oslo: Gyldendal, 2004, s. 83-98 (15 s.) 

Leirvik, Oddbjørn. «Vår humanistiske arv. Kyrkja og livssynshumanismen.» I Beate Fagerli m.fl., Dialogteologi på norsk, Oslo: 

Verbum Akademisk, 2016, s. 36-52. (16 s.) 

Aadnanes, Per Magne. Livssyn. Oslo: Universitetsforlaget 2012, s. 11-55 (44 s.) 

Til sammen 702 s 
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