Kode/emnegruppe: IFO 100 Interkulturell forståelse
Emne: IFO 111: Fattigdom og utvikling (10 studiepoeng)
Dato: onsdag 2.november 2011

KL: 09.00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten
Gjør rede for norsk bistandshistorie etter andre verdenskrig, og for hovedtrekkene i norsk
utviklingspolitikk i dag. Drøft om bistand nytter.
Eller
Gjør rede for hva som menes med menneskerettighetsbasert utvikling, og drøft hvordan
menneskerettighetene kan være et godt redskap i arbeidet for utvikling.
Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for minst fem av FNs Tusenårsmål.
2) Gjør kort rede for begrepene bærekraftig, MUL-land og empowerment
3) Hva menes med økologiske fotavtrykk?
4) Gjør kort rede for religionens to ansikter med hensyn til konflikter og fredsskaping
i verden.

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: IFO 100 Interkulturell forståelse
Emne: IFO 112: Migrasjon, mangfold og kommunikasjon (10 studiepoeng)
Dato: fredag 4.november 2011

KL: 09.00-13.00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gjør rede for begrepene assimilering, segregering og integrering. Gi eksempler på
hvordan disse ulike formene for behandling av minoriteter har vært brukt i ulike deler
av verden og i vårt eget samfunn. Drøft hvorvidt innvandrere er integrert i dagens
norske samfunn.

Eller

Gjør rede for ulike synspunkter på hvordan man kan oppnå statsborgerskap. Drøft
deretter ulike modeller for hvordan man kan leve sammen i flerkulturelle samfunn.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for hva nonverbal kommunikasjon er, og gi minst fem forskjellige
eksempler.
2) Gjør kort rede for inkarnasjonen som en idealmodell for kristen kommunikasjon.
3) Gjør kort rede for kulturfiltermodellen.
4) Gjør rede for hvordan forståelsen av tid varierer i ulike kulturer.

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: IFO 200 Interkulturell forståelse
Emne: IFO201 Misjonsvitenskap (10 studiepoeng)
Dato: onsdag 02.11.2011

kl. 09.00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gi eksempler på og gjør rede for såkalte religiøse revitaliseringsbevegelser i ulike
deler av verden. Beskriv hvordan slike bevegelser kan vokse fram, og drøft hvilke
utfordringer de kan representere for kristen tro.

Eller

Gjør rede for ulike typer religiøse ritualer og for deres funksjon og betydning. Drøft
hvilke utfordringer slike ritualer kan gi den kristne kirken.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for noen viktige prinsipper/hendelser i Henry W. Frosts tjeneste for
China Inland Mission
2) Gi en kort oversikt over fremveksten av noen viktige evangelikale
utdanningsinstitusjoner i USA fra ca. år 1900
3) Nevn kort noen sentrale misjonsteologiske elementer i Lausannepakten og/eller
Lausannebevegelsen
4) Gjør kort rede for kontroversen mellom fundamentalister og liberale på 1920- og
1930-tallet i USA

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: IFO 200 Interkulturell forståelse
Emne: IFO 203: Pluralisme (10 studiepoeng)
Dato: fredag 4.november 2011

KL: 09.00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gjør rede for begrepet personlig identitetsdannelse ut fra en humanvitenskapelig teori
og sosiologiske perspektiver på det moderne og postmoderne Drøft deretter hvordan
etnisk identitet kan konstrueres hos innvandrerungdom.

Eller

Gjør rede for ulike sosiologiske begrunnelser for at mennesker blir religiøse. Drøft
deretter påstanden om at dagens kristne er blitt individualisert og fristilt i forhold til
trostradisjoner.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Hva menes med begrepet ”orientalisme”?
2) Hvilken religiøs utvikling hadde John Hick?
3) Hva er forskjellen på religion og spiritualitet?
4) Hvordan vil du definere sekularisme?

Tid: 4 timer

mer enn skole

