RELV208 Sami Religion
Ämnesrapport, höstterminen 2011
Praktisk gjennomføring
Undervisningen bestod av 10 dubbelföreläsningar. De två första presenterade
samer och samisk kultur samt de teoretiska och metodiska perspektiven i
kursen, tre föreläsningar tog upp ritualiseringar, tre diskuterade olika former av
narrativer, och de två sista tog upp frågor om religiös förändring och kontinuitet
fram till idag. Texterna till mina PowerPoint‐presentationer lades ut på Mi side
före varje föreläsning.
Det har varit mellan 10 och 15 studenter på föreläsningarna, men med sned
könsfördelning (endast kvinnliga studenter)
Skrivningen var utformad på samma sätt som de till RELV103, dvs. med 10
småfrågor plus en essä, och det fungerade mycket bra.
Efter att examensresultatet offentliggjorts sände jag ut individuell feedback till
samtliga studenter med kommentarer till skrivningen och en kort motivering av
betyget.
Strykprosent og frafall
14 studenter var anmälda till det skriftliga provet (”skoleeksamen”, 6 timmar)
och 12 deltog. En underkändes; det motsvarar 7 % av de som deltog i examen.
Karakterfordeling
Skrivningsresultatet blev 3 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E och 1 F (medelbetyg: C).
Kommentar til studentevaluering
Det var ingen studentevaluering i höst. Enligt avdelningens evalueringsplan bli
nästa evaluering hösten 2012.
Studieinformasjon og dokumentasjon
Information om kursen fanns på Mi side och gavs vid studieorienteringar i
religionsvetenskap och vid de som anordnades för internationella studenter av
UiB centralt. Vid studieorienteringarna delades en 4‐sidig informationsbroschyr
om kursen ut. Mer specifik studieinformation gavs i början av den första
föreläsningen.
Tilgang til relevant litteratur
All kurslitteratur (böcker + ett kompendium) fanns att köpa på Studia i början av
terminen.
Faglærers vurdering av rammevilkårene
Allt fungera utmärkt, utom lokalen (se nedan).

Lokaler og undervisningsutstyr
Föreläsningarna hölls i sem. C på Dragefjellet, en lokal där
mörkläggningsgardinerna inte fungerar. Soliga dagar var det så ljust i rummet att
det var svårt att se PowerPoint‐presentationerna.
Internasjonalisering
All litteratur och undervisning är på engelska. Dessutom är studentgruppen
internationell. I år deltog studenter från Danmark, Frankrike, Japan,
Nederländerna, Norge, Spanien, Tyskland och U.S.A. i föreläsningarna.
Andre forhold
—
Faglærers samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak
Kursen har gått i flera år och därför hittat sin form, men om det vore möjligt att
få använda fler timmar skulle jag gärna komplettera föreläsningarna med några
seminarier där centrala partier i kurslitteraturen och kanske en del källtexter
kunde diskuteras.
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