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Religion er blitt et knutepunkt for mange kontroverser og konflikter i samfunnet.
I denne situasjonen kan både mangel på kunnskap om den, og mangel på kritikk av den, være like
problematisk som at troende isolerer seg fra samfunnet de lever i.
I boken Religion tar Jan-Olav Henriksen til orde for at vi trenger mer konkret og solid forankret kunnskap om
religion i dagens samfunn for å avdramatisere noen debatter, og for å forstå hva som står på spill i andre. Han
mener religion må forstås som en del av menneskelig kultur - verken mer eller mindre - og at den ikke er tjent
med at noen ignorerer den mens andre vil unndra den kritikk. Slik sett er boken ment som en utfordring til
både troende og sekulære som vil ta på alvor utfordringene som finnes ved å leve side om side i samme
samfunn.
NLA Høgskolen er en privat høgskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand. Religiøse og
overtroiske forstår mindre fysikk og matematikk enn andre, ifølge ny studie. De tilskriver også ofte livløse
objekter evnen til å tenke og føle. Råd og tips til muntlig eksamen er lagt ut i høyre spalte.
Lærere finner ressurser til eksamen på lærersidene. Lykke til! Nettstedet følger strukturen til. Om
Kristendommen Kristendommen ble stiftet av Jesus for ca. 2000 år siden. Mannen var jøde i det nåværende

Israel, og de første kristne var jøder, men kort. ARKEOLOGI; HISTORIE; KULTURVITSKAP;
RELIGIONSVITSKAP; Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap – AHKR – samlar fire
tradisjonsrike og.
Fagstoff: Religion er en viktig del av kulturen vår. Dette ser vi fort når vi begynner å studere høytidsdager,
matvaner, kunst og lovverk, for å nevne noe. KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn
i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.
Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database Allah. Islam er en monoteistisk
religion. Det vil si at muslimene bare tror på én Gud, som de kaller Allah. Allah er arabisk for gud.
Islam lærer at Allah. Skole. Vgs - Studiespesialisering Vg3. Fag. Religion og etikk.
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