
Rapport om undervisning på emnet REL2220 Hinduismen høst 2017 
 
Høsten 2017 ble emnet REL2220 undervist av Torkel Brekke som del av en avtale om 
samarbeid mellom IKOS og PRIO. Undervisningen dette semesteret fulgte i noen grad 
tidligere års pensum, men var annerledes på to måter. For det første var det to 
undervisningsassistenter med på undervisningen, Ida Roland Birkvad og Eviane Cheng Leidig, 
begge med god kjennskap til emnet. Emnets undervisning ble delt i to, hvor seminarer 
handlet om moderne hinduisme med vekt på nasjonalisme og diaspora, mens 
forelesningene tok for seg utviklingen av hinduisme fra vedisk tid til kolonitiden. For det 
andre hadde man et betydelig element av ”deltagende observasjon” ved at studentene 
deltok på tur til hindu-tempelet på Slemmestad, hvor de fikk omvisning av panditen og hvor 
de snakket med hinduer som feiret høytiden divali. Som kvalifiseringsoppgave måtte 
studentene skrive en tekst om sine observasjoner.  
 
Det var 27 studenter som avla eksamen. Fem av dem fikk karakter F og besto altså ikke 
emnet. 33% av studentene fikk karakteren C. 19% fikk A og den samme andelen fikk B. 24% 
fikk D. Dessverre har kun ni av 27 studenter svart på undersøkelsen om hvor fornøyde de var 
med emnet. Det er derfor vanskelig å si mye om hvordan studentene har opplevd emnet 
dette semesteret. Vi ser imidlertid at langt over halvparten har gitt forelesningen enten 
karakter 5 eller 6. Seminarene får noe lavere vurderinger. I de åpne tilbakemeldingene sier 
alle de som har svart at de gjerne skulle hatt flere forelesninger.  
 
Basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra studenter, bør man passe på følgende neste 
gang emnet går.  
 

 Det ble for en del studenter for stort sprik mellom innhold i seminarene og 
forelesningene. Neste gang emnet går kan det være lurt å endre 
seminarundervisningen slik at den er en forlengelse av forelesningene i større grad.  

 Et lite feltarbeid er positivt og oppleves som interessant, men det er svært 
arbeidskrevende for underviserne. 

 
 
Torkel Brekke, Oslo 03.02.2018 


