
EVALUERING AV KULKOM1001, HØSTEN 2008 

 

 

Forelesere. Anne Krogstad (sosiologi), Ingjerd Hoem (sosialantropologi), Audun Beyer (for 

Ove Solum, medier og kommunikasjon), Hilde Nafstad og Rolv Mikkel Blakar (begge 

psykologi). I tillegg holdt Kalle Fürst en oppstartforelesning om barne-tvs ideologiske 

grunnlag og Kjetil Rolness en Bourdieu-inspirert utdypningsforelesning om hjeminnredning 

og norsk kos. 

 

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

midtveisevaluering den 11. september og en sluttevaluering etter 

oppsummeringsforelesningen den 13. november. 

 

Referansegruppe. Følgende meldte seg frivillig: christina_b_soerensen@hotmail.com og 

marideraas@gmail.com. I tillegg ble leder av programutvalget, Martine Bjerva, med ved 

sluttevalueringen. 

 

Hovedinntrykk midtveisevaluering. Studentene var i hovedsak fornøyd med opplegg, 

forelesere, undervisning, seminarer og pensum. Studentene er også veldig fornøyde når det 

gjelder det sosiale. 

 

Sluttevaluering. De siste 10 minuttene av oppsummeringsforelesningen den 13. november 

2007 fikk alle studentene (43 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 stort sett 

som klargjørende. 

 

”Bra med forskjellige forelesere som kan sitt fagfelt.” 

”Rolv Mikkel Blakar var spesielt engasjerende.” 

”Bra at foreleserne åpner for spørsmål og små diskusjoner.” 

”Eksempler fra egen forskning er spennende.” 

”Faget minner litt mye om filosofi .. noe av innholdet er veldig abstrakt.” 

 

2. Pensum 

Studentene synes pensum er tids- og virkelighetsnært. De fleste synes det er passelig mye å 

lese. Det varierer hvorvidt de synes det er tungt eller lettlest. Sammenhengen mellom de fire 

fagene ser nå ut til å bli forstått i større grad enn for tidligere kull, som stadig påpekte at den 

røde tråden var vanskelig å se. 

 

”Bra pensum, men mye!” 

”Pensumet kan brukes i hverdagen – noe som er fint!” 

”Morsomt med forelesere som har skrevet tekster som er pensum.” 

”Mesteparten var spennende.” 

”I love Gripsrud.” 
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”Stor variasjon: Noe er greit å lese, noe er vanskelig.” 

”Bredt! Men veldig spennende.” 

”Etter hvert lett å se sammenhengen mellom de fire fagene.” 

 

3. Seminarene 

Veldig mange fremhever at seminarlederne er dyktige, at det å skrive en oppgave selv er 

svært lærerikt og at man lærer av andres oppgaver. De fleste opplevde at tiden ble fylt, men 

enkelte opplevde at det kunne bli litt stille i andre time. Enkelte synes seminarene ble litt 

monotone og at det også var litt lite variasjon i oppgavene (er nå gjort noe med).  

 

”Livlige diskusjoner, god stemning.” 

”Veldig bra. Lærerikt og klargjørende.” 

”Uformelt og interessant er en god kombinasjon.” 

”Kanskje litt ensformig med fremførelse av stort sett veldig like tema.” 

”Semesteroppgaven en fin måte å lære på.” 

 

 

4. KULKOMs første halvår (mer generelt) 

Stort sett gode tilbakemeldinger. Halvparten mener emnet er meget bra, halvparten mener det 

er bra, én mener det er middels bra. Ingen er negative (dårlig/meget dårlig). Flere av dem som 

ikke er toppfornøyde skylder på egen innsats: De poengterer at emnet hadde vært meget bra 

dersom de selv hadde satt seg mer inn i pensum. Årsaken fremheves å være at mye tid går 

med til ex.phil og ex.fac, som de må ta eksamen i, mens KULKOM1001 går uten eksamen på 

høsten.  

 

”Jeg liker meg veldig godt. Interessante emner og godt studentmiljø.” 

”Et kjempefint studie som jeg gleder meg til å fortsette på!” 

”Gleder meg til neste semester. Da skal jeg lese mer. Lover!” 

 

 

5. Tilstedeværelse 

 

I gjennomsnitt var studentene på ni av ti forelesninger, som er svært bra. 

 

 

 

Oslo19. januar 2009. 

 

Anne Krogstad 

Emneansvarlig på KULKOM1001 

 


