RELV101 Innføring i religionsvitskap
Ämnesrapport, vårterminen 2012
Praktisk gjennomføring
Undervisningen bestod av 20 dubbelföreläsningar och de fyra
seminariegrupperna hade 12 seminaritillfällen var. Föreläsningarna hölls av
Wanda Alberts (1 dbt), Ingvid Gilhus (3 dbt), Knut Jacobsen (2 dbt), Knut Melvær
(6 dbt), Alexander Rödel (1 dbt), Håkon Tandberg (2 dbt), gästföreläsaren
Randall Stephens (1 dbt) och undertecknad (4 dbt). Alexander Rödel ansvarade
för samtliga seminarier.
För att få gå upp till examen måste studenterna enligt studieplanen ha klarat av
en obligatorisk skrivuppgift. Våren 2012 bestod den uppgiften av att skriva en
kort essä över ett angivet tema. Efter ett omprov hade 80 av de 81 studenter som
lämnat in en obligatorisk uppgift uppnått godkänt resultat.
Strykprosent og frafall
Av de 97 studenter som var anmälda till examen var det 75 som deltog. Av dessa
godkändes 73 och bara två underkändes.
Karakterfordeling
Resultat på den skriftliga examen blev 3 A, 17 B, 38 C, 11 D, 4 E och 2 F.
(medelbetyg: C).
Kommentar til studentevaluering
Det var ingen studentevaluering i vår eftersom den ordinarie ämnesansvarige
har forskningstermin och kursen därför hade en delvis annorlunda uppläggning
än den vanliga.
Studieinformasjon og dokumentasjon
Information om kursen fanns på Mi side och gavs vid studieorienteringen i
religionsvetenskap för studenter på 100-nivå. Mer specifik studieinformation
gavs i början av den första föreläsningen. Flera av lärarna la ut material (exv.
PowerPoint-presentationer) på Mi sida i samband med föreläsningarna.
Tilgang til relevant litteratur
Kurslitteraturen fanns att köpa på Studia i början av terminen.
Faglærers vurdering av rammevilkårene
Allt fungerade bra.
Lokaler og undervisningsutstyr
Föreläsningslokalen (aud. 3 i Jussbygget) är mycket ändamålsenlig.
Internasjonalisering
Det mesta av kurslitteraturen är på engelska och tematiken internationell
eftersom det är perspektiv formulerade av forskare från olika länder som

behandlas. En gästföreläsning av en amerikansk kollega bidrog ytterligare till
kursens internationella karakter.
Andre forhold
—
Faglærers samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak
Föreläsarna fick själva välja vilka teman och vilken litteratur de föreläste över.
Förhoppningen var att föreläsningarna därigenom skulle bli mer engagerande än
om jag som vikarierande ämnesansvarig hade tilldelat var och en hans eller
hennes tema(n). Risken är naturligtvis (som en av lärarna påpekat) att det inte
blir någon röd tråd mellan föreläsningarna om man gör så, men en
ämnesintroduktion blir alltid disparat eftersom det är så många teman som
måste täckas in. Den röda tråden är ju att alla teman är högst relevanta
introduktioner till studiet av religion.
Bergen, den 26 juli 2012,
Håkan Rydving
(vik. ämnesansvarig)

