
Studentevaluering av KULKOM3090, våren 2008 
 

Forelesere 

Anne Krogstad (sosiologi), Torgeir S. Kolshus (sosialantropologi), Ove Solum (medier og 

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

 

Evalueringsformer 

Det er foretatt to evalueringer i perioden, en midtveisevaluering den 11. april og en 

sluttevaluering etter oppsummeringsforelesningen. Fordi det har vært stort frafall på tidligere 

emneevalueringer på nett (svarprosent på 30 prosent i fjor), ble denne evalueringen 

gjennomført de siste ti minuttene av siste forelesning. 24 stykker besvarte spørsmålene som 

ble delt ut.  

 

Midtveisevaluering 
Følgende meldte seg frivillig til midtveisevaluering: André Nilsen (en annen student falt fra 

da det var vanskelig å finne tidspunkt). Hovedinntrykket fra midtveisevalueringen er at det er 

en veldig god stemning og kullfølelse blant studentene. De opplever seg som en fagsterk 

gjeng med stor tillit til hverandre – og stor entusiasme. Studentene er i hovedsak fornøyd med 

opplegg, forelesere, undervisning, seminarer og pensum. Mange er likevel usikre på hva de 

”skal bli” når de er ferdige. 

 

 

Sluttevaluering 
 
1. Forelesninger 

De fleste syntes det var gode, inspirerte forelesere og interessante forelesninger. En del mente 

at det var få forelesninger, og at mye av pensum derfor ikke ble berørt av foreleserne. Flere 

syntes det ble mye repetisjon av tidligere gjennomgått stoff fra KULKOM1001. Enkelte 

savner sosialantropologi og psykologi på dette emnet. En savner medievitenskapsretningen. 

Her er noen av enkeltkommentarene: 

 

”Foreleserne er veldig inspirerende og flinke alle sammen!” 

”Mye spennende innhold.” 

”Likte fokuset på oppsummeringsforelesningene på verktøy vi har fått gjennom KULKOM.” 

”Handouts er fint å få.” 

 

 

2. Pensum 

Lewis-boka oppfattes som ustrukturert og tung for dem som ikke har fordypning i sosiologi. 

Det er i det hele tatt svært ulike syn på Lewis-boka, som omtales som sosiologifokusert, 

krevende, men også god. 

Asbjørnsens bok oppleves som oppklarende og god.  

Rommetveit hevdes å ikke ha blitt tatt opp på forelesningene. 

 

”Liker Lewis, selv om den kan være tørr.” 

”Lewis er bra, men kunne vært på norsk.” 

”Lewis er lite pedagogisk, jålete og unødvendig vanskelig. Ellers er pensum greit.” 

”Rommetveit er veldig tung og kjedelig, lite relevant for KULKOM etter min mening.” 



 

 

3. Emneoppgaven 

Samtlige studenter hevder at de liker å skrive en større emneoppgave: 

 

”Svært spennende, utfordrende og gøy!” 

”A.” 

”Moro!!” 

”God oppgavetekst.” 

 

 

4. Eksamensform 

Her er studentene fornøyde: 

 

”Er bra med muntlig, selv om det er mange nerver inne i bildet.” 

”Helt grei.” 

”Hadde kanskje vært morsomt å snakke litt om oppgaven på muntlig.” 

 

 

5. Seminarene 

De fleste var godt fornøyd med seminarene, at de er gode og konstruktive og har flinke 

seminarledere. Seminarlederne får skryt for alltid å svare på e-post. 

 

”Bra seminar, god oppfølging” 

”Godt seminaropplegg.” 

”Bra at det er obligatorisk fremmøte.” 

”KJEMPEBRA, men burde hatt litt mer fokus og diskusjon rundt pensum.” 

 

 

6. KULKOM generelt 

De aller fleste har likt programmet kjempegodt. Enkelte synes at de som velger sosiologi og 

medievitenskap tjener mye på det, mens antropologi/flerkulturelle perspektiver og psykologi 

blir litt borte i 3090-pensumet. Enkelte vil også ha mer medievitenskap. 

 

”Er veldig fornøyd. Har stortrivdes faglig og sosialt!” 

”Tverrfagligheten gjorde meg litt frustrert i begynnelsen, jeg hadde problemer med å se den 

røde tråden. Den mener jeg å ha ”funnet” nå, og jeg har lært utrolig mye og spennende om ja, 

kultur og kommunikasjon. Det er nøkså vemodig å være ferdig.” 

”Svært spennende, mangefasettert og utfordrende område/felt.” 

”Gir noen spennende vinklinger jeg er sikker på kommer til å være med meg videre.”  

”Jeg er stolt av å kunne kalle meg KULKOM-student!! Jeg anbefaler dette studieprogrammet 

sterkt til andre, spesielt med de endringene som er gjort underveis.” 

”Veldig interessant. Vil alltid ha semiotikken med meg!” 

 

 

Oslo, 11. august 2008 

Anne Krogstad 

Emneansvarlig for KULKOM3090 og programleder for KULKOM 


