RELV101 Kva er religionsvitskap
Ämnesrapport, vårterminen 2017
Praktisk gjennomføring
Undervisningen bestod av 13 dubbelföreläsningar och dessutom seminarer varje
vecka med studenterna indelade i fyra seminariegrupper. De ordinarie
föreläsningarna hölls av Ingvild Gilhus, Camilla Wright och undertecknad. Vid de
tre sista föreläsningarna presenterade tidigare och nuvarande lärare i
religionsvetenskap vid UiB sig själva och sin forskning. Doktoranderna Håkon
Tandberg och Camilla Wright fungerade som seminarieledare.
Strykprosent, frafall og karakterfordeling
Av de •• studenter som var anmälda till examen var det 65 som deltog. Av dessa
godkändes •• och bara •• underkändes. Resultat på examen blev •• A, •• B, •• C,
•• D, •• E och •• F (medelbetyg: •).
Kommentar til studentevaluering
Vid den sista föreläsningen svarade de 23 närvarande studenterna på en
kursevaluering. Svaren sammanställdes och las ut på Mitt UiB. Här är en
sammanfattning av några av resultaten:
17 av studenterna som deltog menade att kursen var intressant eller mycket
intressant, 20 att den var lagom svår, 21 var nöjda eller mycket nöjda med
gruppundervisningen, 22 var nöjda eller mycket nöjda med utbytet av
föreläsningarna. 21 svarade att det är bra att gruppundervisningen är
obligatorisk och 22 att det är bra med en obligatorisk övningsuppgift. De gav ros
och ris åt de enskilda kursböckerna och den informationen kan användas under
kursplaneringen inför våren 2018. Om studenterna själva hade fått välja
examensform hade 14 valt sju dagars hemexamen (som i vår); de övriga
föredrog andra examensformer. Studenternas kommentarer var i huvudsak
positiva, men enskilda studenter kom med förslag om hur kursen kan förbättras.
De förslagen kommer att förmedlas till den som blir ämnesansvarig våren 2018.
Av de som deltog i evalueringen skrev 8 att de planerar att fortsätta med
religionsvetenskap och 8 att de kanske kommer att göra det.
Studieinformasjon og dokumentasjon
Information om kursen har funnits på Mitt UiB och gavs vid studieorienteringen i
religionsvetenskap för studenter på 100-nivå. Mer specifik studieinformation
gavs i början av den första föreläsningen och kontinuerligt under kursen. Vid
kursevalueringen svarade alla de 23 som deltog att de fått ”tilstrekkeleg
informasjon om studieplan, pensum, undervising, eksamen, osb.”
Tilgang til relevant litteratur
Kursböckerna fanns tillgängliga i bokhandel och på UBB i början av terminen.
Artiklarna fanns antingen som pdf-filer i filmappen till kursen i Mitt UiB, var
tillgängliga online via UBB eller fanns att köpa i Litteraturkiosken. Några hade
problem att lasta ner texterna via UBB, men efter lite hjälp löste det sig.

Faglærers vurdering av rammevilkårene
Allt fungerade bra.
Lokaler og undervisningsutstyr
Föreläsningslokalerna (aud. A och B i Sydneshaugen skole) är mycket
ändamålsenliga.
Internasjonalisering
Det mesta av kurslitteraturen är på engelska och tematiken internationell.
Religionsvetenskap omfattar alla tider och rum, så internationalisering är en del
av ämnets identitet.
Faglærers samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak
I huvudsak fungerade kursen väl, men eftersom hälften av föreläsningstimmarna
tagits från RELV101 och lagts på den nya RELV100 har det blivit mycket mindre
undervisning på kursen än det varit tidigare (ungefär hälften så många
föreläsningar som det är på övriga kurser i religionsvetenskap på 100-nivå). Så
snart det finns ekonomiska möjligheter borde antalet föreläsningstimmar utökas
till två dubbeltimmar i veckan.
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