
Studentevaluering av KULKOM3090, våren 2007 
 

 

Dessverre er det bare 14 studenter, ca. 30 prosent, som har svart på denne undersøkelsen. 

Antakelig har det blitt mange evalueringer for dem. I tillegg er det eksamenstid. 

 

 

1. Forelesninger 
69,2 prosent har fått ny input/faglig utbytte av forelesningsrekken som ble gitt på begynnelsen 

av semesteret. Hele 30,8 prosent vet ikke/har ingen mening/var ikke tilstede. 

 

Kommentarer:  

Enkelte mente det var for få forelesninger, og at de kunne kommet litt senere i semesteret (det 

stemmer at forelesningene, på grunn av enkelte foreleseres utenlandsopphold, ble holdt svært 

tidlig).  

Det er ulike syn på Lewis-boka, som omtales som sosiologifokusert, krevende, men 

også god. 

 

 

2. Arbeidet med oppgaven og oppgaveseminaret 
Studentene er fornøyde med at temaet for oppgaven blir gitt på forhånd.  

50 prosent var helt eller delvis enig i at seminarrekken var godt tilpasset skriveprosessen. 35,7 

prosent var delvis uenig (kan ha hatt noe å gjøre med den uheldige timingen å gjøre). 

Seminarlederne har vært godt forberedt til seminarene (86 prosent helt eller delvis 

enig), de har fremstilt stoffet på en klar/forståelig måte (57 prosent), og oppgaveseminaret 

anses som viktig for arbeidet med oppgaven (64 prosent). 

Å kommentere andres arbeid anses som noe blandet når det gjelder nytte: 43 prosent er 

uenig i at det er nyttig, mens hele 71 prosent synes det har vært nyttig å få kommentarer fra 

andre. Veiledningen har fungert bra (72 prosent meget bra eller bra). 

 

Kommentarer: 

”Alt i alt lærte jeg mye om oppgaveskrivingen, bare litt synd at det skjedde nå, på siste 

semesteret, mens jeg allerede har skrevet masse oppgaver før!” 

Mye tid ble brukt til å gjenta praktiske ting. 

For liten tid til å snakke om egen oppgave flere ganger. 

Noen vil ha klarere frister som gjør at også de første oppgaveutkastene har noe substansielt å 

ta opp. 

Noen vil ha en mer konsistent praktisering av reglene for fravær. 

 

 

3. Egen innsats 
Studentene brukte fra 1-3 timer på emnet i uka (64 prosent). 29 prosent brukte mer enn 6 

timer. De forberedte seg som regel til seminarene. 

 

 

4. Annet 
Når det gjelder fordypning har 50 prosent (7 studenter) valgt medievitenskap, 28 prosent (4 

studenter) valgt psykologi, 21 prosent (3 studenter) sosiologi og ingen antropologi. 



36 prosent skal nå ut i arbeidslivet, 50 prosent skal søke opptak til master, 14 prosent skal 

fortsette å ta emner på bachelornivå. 

 

 

Emneansvarligs vurdering 
I og med at studentene bruker relativt liten tid på emnet pr. uke, anbefales det at 

seminaropplegget fortsatt er obligatorisk (kravet er 75 prosent oppmøte). Dette er også 

anbefalingen fra samtlige seminarledere, samt flere studenter (utenom en).  

Seminaropplegget vil fremdeles starte tidlig, men ikke så tidlig som våren 2007. Også 

første seminar vil være obligatorisk, noe det ikke var i våres. Det foreslås å kjøre to 

seminarganger rett etter hverandre, for så å ha en liten pause slik at den første som legger 

frem utkast får forberedt seg. 

Til neste evaluering er det viktig å sørge for at spørsmål 3.1, om egen innsats, ikke kan 

misforstås. 
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