
EVALUERING AV KULKOM1001, HØSTEN 2007 

 

 

Forelesere. Anne Krogstad (sosiologi), Marianne Lien (sosialantropologi), Ove Solum 

(medier og kommunikasjon), Hilde Nafstad og Rolv Mikkel Blakar (begge psykologi).  

Dessuten holdt Erling Dokk Holm en oppstartforelesning om estetikk/form/arkitektur, Willy 

Pedersen et foredrag om gatekapital (på et utvidet orienteringsmøte), og Kjetil Rolness en 

utdypningsforelesning om hjeminnredning og norsk kos. 

 

Midtveis- og sluttevaluering. Det er foretatt to evalueringer i perioden, en 

midtveisevaluering den 11. oktober og en sluttevaluering etter oppsummeringsforelesningen 

den 6. november. 

 

Referansegruppe for midtveisevaluering. Følgende meldte seg frivillig: Cathrine Olsen og 

Plata S. Disen. 

 

Hovedinntrykk midtveisevaluering. Studentene var i hovedsak fornøyd med opplegg, 

forelesere, undervisning, seminarer og pensum. Enkelte syntes det var en tøff start, med mye å 

fordøye. Noe usikkerhet rundt koblingen mellom de ulike kjernefagene. Kunne tenke seg flere 

eksempler på forelesningene – blir dvelt mye ved begreper. Studentene er selvkritiske når det 

gjelder egen forberedelse til forelesninger: Blant annet gjorde Marianne Lien om på en 

forelesning fordi det viste seg at under halvparten hadde lest pensum på forhånd. Det viste seg 

videre at enkelte studenter trodde de fikk nytt pensum etter nyttår – at pensumlisten på 

KULKOM1001 bare dekket første halvår (dette har vi nå tydeliggjort på nettet). Det kom 

spørsmål om seminarlederne i større grad bør organisere seminarene likt mht. innlevering av 

hjemmeoppgave. Det ble påpekt at mange studenter blir forstyrret av at medstudenter kommer 

for seint til forelesningene (senere tatt opp på forelesning av undertegnede, uten at dette har 

gitt merkbar bedring utover i semesteret). For øvrig: Studentene er veldig fornøyde når det 

gjelder det sosiale. 

 

Sluttevaluering. De siste 10 minuttene av oppsummeringsforelesningen den 6. november 

2007 fikk alle studentene (37 stykker) utdelt evalueringsskjemaer. Studentene forholdt seg til 

fem oppsatte punkter (se under): 

 

 

EVALUERINGSSKJEMA 

 

 

1. Forelesninger (faglig innhold, forelesere, etc.)  

Studentene beskriver forelesere som engasjerte og dyktige. Forelesningene beskrives som 

forståelige, lærerike og morsomme. 

 

- ”Jeg er kjempefornøyd med foreleserne, jeg ser virkelig engasjement hos alle.” 

- ”… foreleserne er godt organisert slik at det ikke blir mye gjentakelser.” 

- ”Flinke forelesere med humor som er flinke til å forklare.” 

- ”Fint å ha forskjellige forelesere og perspektiver på materialet.” 

- ”Fint med oversikt over pensum til hver forelesning.” 

- ”Av og til litt for akademisk med tanke på språkbruk og formuleringer.” 

- ”Fint med gjesteforelesninger.” 

- ”Powerpoints og handouts har vært veldig bra – flere kunne ha brukt det.” 



 

 

2. Pensum 

Studentene synes pensum er spennende og inspirerende. De fleste synes det er passelig mye å 

lese. Det varierer hvorvidt de synes det er tungt eller lettlest. Ingen pensumbidrag peker seg ut 

som irrelevante eller for vanskelige (som i fjor høst, da flere ble nevnt). Enkelte sier imidlertid 

at de liker Distinksjonen, men synes den er tung å lese. 

- ”Veldig bra pensum. Morsomme artikler.” 

- ”Mye pensum. Litt tungt å lese.” 

- ”Stort sett lettlest, noe som er bra for alle som er nye på universitetet.” 

- ”Gir innblikk i ulike perspektiver – noe som utvider mitt eget perspektiv.” 

- ”Stort pensum, men spennende.” 

 

3. Seminarene 

Veldig mange fremhever at seminarlederne er dyktige/flinke/kule, at det å skrive oppgave er 

svært lærerikt og at man lærer av andres oppgaver. En del av studentene kunne ønske seg noe 

mer faglig diskusjon og mindre fremlegging på seminarene. 

- ”Dyktig seminarleder” (nevnt av mange om samtlige seminarledere). 

- Bare positivt å si om seminarene, det er en god gjennomgang av relevant stoff, men på 

en annen måte enn forelesningene. Bra!” 

- Hadde vært fint med felles retningslinjer som for eksempel tidsfrister på seminarene.” 

- ”Er greie, men blir mer lærerikt når vi kan ha diskusjoner om pensum i stedet for om 

andres oppgaver” 

- ”Å skrive oppgave til seminaret har vært lærerikt. Mitt hovedproblem har vært at jeg 

ikke har visst hva jeg skulle lese og forberede meg på til hver gang. Det hadde for 

eksempel vært nyttig å ha en momentliste en kunne forberedt seg på for diskusjon på 

seminaret.” 

- ”Blir litt mye fremlegging og litt lite diskusjon.” 

- ”Disse seminarene har jeg virkelig fått mye ut av.”  

- ”Bra at seminarlederne er tidligere KULKOM-studenter.” 

 

 

4. KULKOMs første halvår (mer generelt) 

Stort sett strålende tilbakemeldinger. Det virker som om de fleste tåler litt frustrasjon i 

begynnelsen fordi tidligere studenter har sagt at ”sånn er det, det vil bedre seg”: 

- ”Interessant, lærerikt og morsomt.” 

- ”Meget fornøyd. Ser fram til neste!” 

- ”Har hjulpet meg til å se hvilke retning jeg vil gå i.” 

- ”Jeg er fornøyd, men også litt forvirret, spesielt på retning videre. Jeg synes allerede 

det har vært god informasjon ang. studieforløp og tips til hvordan vi skal forholde oss 

til pensum, både av tidligere studenter og forelesere.” 

- ”Det har vært et fint og sosialt semester. Fint at mange tar initiativ.” 

- ”Vekker interesse for mer KULKOM.” 

- ”Vanskelig å få oversikt over foreløpig, derfor veldig fint å få litt tips fra de som er 

ferdige på KULKOM.” 

- ”Godt organisert.” 

- ”Bra innføring til emnet.” 

 

 

 



5. Tilstedeværelse 

 

I gjennomsnitt var studentene på åtte av ti forelesninger. 

 

 

 

Oslo 16. november 2007. 

 

Anne Krogstad 

Emneansvarlig på KULKOM1001 


