Emnerapport RELV 221/321 Nyreligiøsitet vår 2013
Praktisk gjennomføring
Forelesninger, seminarer og ekskursjon.
Søkertall pr. studieplass, gjennomføring, strykprosent og frafall
Til sammen X studenter var oppmeldt til eksamen, Y på RELV 221, Z på RELV 321. 1
student gikk opp til eksamen i RELV 321. 10 gikk opp til eksamen i RELV 221, en av
disse strøk på eksamen.
Karakterfordeling
A: 1, B: 1, C: 4, D: 1, E: 2, F: 1.
Dette er en ”normalfordeling”, men litt på den lavere siden.
Ressurstilgang
Pensum var delvis endret fra 2012 til 2013 og nytt kompendium ble trykket opp. Det ble
holdt tolv kateterforelesninger, to tekstseminarer og en ekskursjon: Margrethe Løøv
holdt 4 dobbelttimer, Lisbeth Mikaelsson 3, Ingvild Sælid Gilhus 3, Knut Melvær 1. I
tillegg til instituttes ansatte ga Jim Lewis (Universitetet i Tromsø) en gjesteforelesning.
Lisbeth Mikaelsson og Ingvild Sælid Gilhus ledet et tekstseminar hver og Margrethe
Løøv tok studentene med på ekskursjon til Alternativmessen.
Studieinformasjon og dokumentasjon
Forelesningsoversikt utlevert og lagt ut på Mi Side.
Tilgang til relevant litteratur
Bøker og kompendium til salgs på Studia
Faglærers kommentar til studentevaluering
Evalueringsskjemaer ble sendt ut via Mi Side samt delt ut på den siste forelesningen.
Det siste førte til tre svar. På en skala fra 5 til 1 var gjennomsnittskarakteren på alle tre
4. Samlet vurdering av kurset var to 4 og en 5.
På minussiden nevnte to av vurderingene at det hadde vært litt rot i begynnelsen og at
leselisten ikke var lagt ut på Mi Side da semesteret startet. To av de tre klaget på at det
ikke ble gitt tilstrekkelig tilbakemelding.
Når det gjelder tilfredshet med nivå/vanskelighetsgrad, ga alle tre karakteren 4.
Pensum var alle fornøyd med. En av studentene etterlyste mer om spesifikke nyreligiøse
bevegelser.
Undervisningen var alle fornøyd med og ga foreleserne ros. To av de tre nevnte at en
obligatorisk oppgave ville ha gitt mer variasjon og engasjement.
Av ros/ris til faglærerer og spesifikke kommentarer var det følgende:
”Veldig gode forelesere”.

”Kjempeflinke forelesere. God kvalitet på forelesningene og spennende pensum. Vært
veldig fornøyd med faget. Kanskje litt småpirk i forhold til bruk av media og leseliste til
forelesningen. Faget er kjekt og spennende. Tusen takk for et innholdsrikt semester.”
”Morsomt med tur til alternativmessen. Gjesteforelesning er også positivt.”
Faglærers samlede vurdering
Emnet har hatt en stabil søkning med en foreløpig topp i 2012. Studentenes oppslutning
om undervisningen har vært mindre dette semesteret enn den har pleid å være. Det var
blant annet svært lav deltagelsen på de to tekstseminarene. Inntrykket var at flere tok
faget som et tillegg til andre fag/jobb og prioriterte det lavt.
Dette kurset ble det nedlagt mange ressurser i – i form av antall forelesninger,
tekstseminarer, gjesteforelesning, og en ekskursjon. Tatt i betraktning lavt oppmøte på
forelesninger og seminarer, kan denne ressursbruken diskuteres.
Studentene etterlyste selv en obligatorisk oppgave. Dette kan det være klokt å innføre.
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