Emnerapport RELV 105 Midtøsten og middelhavsområdets religionshistorie og norrøn
og samisk religion vår 2015
Praktisk gjennomføring
Kurset består av forelesninger og gruppeundervisning. Det er en midtveisoppgave og muntlig eksamen
til slutt.
Gjennomføring, strykprosent og frafall
(Tallene i parentes er for våren 2014)
73 studenter (103) var oppmeldt til eksamen, 61 (81) møtte, som er ca. 80 % (79 %). Av disse var det
40 kvinner og 21 menn. Samtlige studenter besto eksamen (5 besto ikke våren 2014).
Karakterfordeling
12 A, 18 B, 21 C, 8 D og 2 E. Gjennomsnittskarakter for alle var C, for kvinner var den B
(Gjennomsnittskarakteren var C våren 2014).
Ressurstilgang
Pensum er basert på bøker og et kompendium. Det ble holdt 23 dobbeltforelesninger – en
innføringsforelesning (Ingvild Sælid Gilhus), tre i norrøn religion (Richard Natvig), tre i samisk
religion (Håkan Rydving), tre i egyptisk religion (Pål Steiner), tre i mesopotamisk religion (Pål
Steiner), to i gresk religion (Aslak Rostad), fire i romersk religion (Stefan Olsson og Sissel Undheim)
og tre i mysteriereligioner (Ingvild Sælid Gilhus). Kurset ble avsluttet med en oppsummering, lange
linjer, eksamensforberedelse samt evaluering av kurset (se under) (Ingvild Sælid Gilhus). Alle
studentene fikk tilbud om lærerstyrt gruppeundervisning (Alexandros Tsakos).
Emnet inneholder en midtveisoppgave som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
Studieinformasjon og dokumentasjon
Forelesningsoversikt var utlevert og lagt ut på Mi Side. Forelesninger og sammenfatninger av
forelesninger ble lagt ut, i noen tilfeller også delt ut på forelesningene.
Tilgang til relevant litteratur
Bøker og kompendium var til salgs i Studia.
Kursevaluering
Siste time ble brukt til en plenumsevaluering av kurset.
De som sa noe, var stort sett fornøyde med opplegget, inkludert informasjon, pensumbøker og
forelesninger og fremhevet at emnet var interessant. Det kom inn noe kritikk og forslag til
forbedringer. Mi Side er vanskelig å finne frem på, og det ble foreslått i større grad å legge ting i
mapper. Det ble påpekt at antall forelesninger var de samme for de enkelte religioner, selv om pensum
til dels var mye større i norrøn religion. De fleste foreleserne var engasjerte og kunnskapsrike, men
enkelte kunne ha vært mer pedagogiske. Når det gjaldt gruppeundervisningen, mente studentene at den
kunne ha vært lagt tettere på forelesningene og noen etterlyste et tydeligere komparativt perspektiv. På
noen grupper var det dårlig oppmøte og studentene kunne ha vært bedre forberedt. Studentene
fremhevet at de hadde fått gode og konstruktive tilbakemeldinger på midtveisoppgavene.
Samlet vurdering
Ut fra tilbakemeldingene på tidligere kursevalueringene har vi overveiet å bytte ut boken i gresk
religion. Inntrykket denne gangen er at selv om Fritz Grafs bok er vanskelig, er det akseptabelt. Dette
semesteret var pensum i primærkilder byttet noe ut i forhold til tidligere år. Dette vil vi fortsette med,
målet er å få inn flere norske oversettelser av primærkildene, siden slike nå i høyere grad er
tilgjengelige. Gjennomgående ser opplegget for RELV 105 inkludert forelesninger,
gruppeundervisning, lærekrefter og pensum til å fungere meget godt. Det frem går av tilbakemeldingene og stemmer også med inntrykk underveis. Studentene har virket motiverte og engasjerte.
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