
 

EVALUERING AV KULKOM1001, VÅREN 2009 
 

 

Forelesere. Anne Krogstad (sosiologi/emneansvarlig), Ingjerd Hoem (sosialantropologi), 

Audun Beyer (medier og kommunikasjon), Hilde Nafstad og Rolv Mikkel Blakar (begge 

psykologi). Dessuten holdt Aaslaug Vaa en gjesteforelesning om kulturell praksis og 

kunstfeltets ekspansjon. 

 

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

midtveisevaluering den 5. februar og en skriftlig sluttevaluering etter 

oppsummeringsforelesningen den 16. april. I tillegg hadde emneansvarlig en kort samtale med 

de to i referansegruppa pluss en fra PU etter siste forelesning. 

 

Referansegruppe for midtveisevaluering. Helge og Ida Margrethe, som hadde meldt seg 

frivillig som referansepersoner i høstsemesteret, fikk mandat til å fortsette også i 

vårsemesteret. 

 

 

 

HOVEDINNTRYKK MIDTVEISEVALUERING 

 

Ved evalueringen før jul mente en del studenter at programmet ga en barsk start, med mye å 

fordøye. De uttrykte også noe usikkerhet rundt koblingen mellom de ulike kjernefagene. 

Tilbakemeldingen i våres er at disse startproblemene stort sett ser ut til å ha glidd over. 

Studentene var i hovedsak fornøyd med opplegg, forelesere, undervisning, seminarer og 

pensum.  

 

Studentene har tidligere nevnt at de blir forstyrret av at medstudenter kommer for seint til 

forelesningene i dette auditoriet. Det er blitt en merkbar bedring av dette utover i semesteret. 

Bra. 

 

SOSANT1400 ble i fjor fremholdt som noe vel teoretisk og tungt. Enkelte så ikke helt 

sammenhengen med resten av KULKOM-pensumet og syntes ikke at de hadde tiltrekkelig 

grunnlag for å skjønne deler av faget (de tar emnet sammen med studenter fra 

sosialantropologi som tidligere har innføringskurs i sosialantropologi). Dette er ikke lenger 

noe stort problem. De fleste mener at de har fått svært mye igjen for dette emnet, selv om 

enkelte fremdeles nevner at dette er vanskelig å knytte til resten av KULKOM-pensumet. 

 

Et gjennomgående problem er at enkelte studenter kommer seint i gang med lesingen. Andre 

emner, med flere obligatoriske øvelser og eksamener, får prioritet i forhold til 

KULKOM1001, som går over to semestre og med eksamen helt til slutt. Vi vil ikke kunne 

gjøre noe med dette førstkommende semester. Og tidligere studenter har sagt seg fornøyd med 

at dette ene emnet gir litt mer tid til refleksjon og fordyping. Men vi vil fortløpende vurdere å 

innføre vurderingsformer i løpet av første semester. 

 

 



SLUTTEVALUERING 

 

De siste 10 minuttene av oppsummeringsforelesningen den 16. april fikk alle studentene (41 

stykker) utdelt evalueringsskjemaer.  

 

 

Forelesninger (faglig innhold, forelesere, etc.)  

Samtlige forelesere beskrives som engasjerte og dyktige, og forelesningene beskrives som 

lærerike og inspirerende. 

 

- ”Mange bra og interessante forelesninger. Noen blir litt monotone til tider, eller tunge” 

- ”Interessante forelesninger” 

- ”Det har vært enda bedre forelesninger i dette semesteret, med flere spennende syn og 

teorier” 

- ”Kunne forelesningene bli mer konkrete og mer målrettet i forhold til eksamen?” 

- ”Fint med gjesteforelesere.” 

 

  

Pensum 

De fleste synes det er passelig mye å lese og de synes det er mange gode og innsiktfulle 

artikler i kompendiet.  

 

- ”Pensum er relevant og interessant” 

- ”Mye spennende stoff” 

- ”Litt vanskelig å trekke tråder til tider” 

- ”Mye bra, noe tungt og seigt (Bourdieu)” 

- ”Godt at mye er på norsk, når vi har tunge, engelske bøker i de andre emnene” 

- ”Det er et stort fag med mye pensum” 

- ”Variert pensum både i forhold til vanskelighetsgrad og innhold” 

 

 

Seminarene 

Seminarlederne fremheves som svært flinke. Videre hevder de aller fleste studentene at det å 

skrive oppgave er svært lærerikt og at man lærer av andres oppgaver. Noen få får mindre igjen 

for det.  

 

- ”Seminarene ble bedre i vårsemesteret. Veldig positivt å løse eksamensoppgaver i 

plenum” 

- ”Kunne en del av kvalifiseringen i seminarene vært å levere en besvarelse på tidligere 

eksamensoppgaver?” 

- ”Litt for lite kritikk i tilbakemeldingen på semesteroppgaven, men ellers meget bra 

- ”Her kommer kunnskapen i bruk og vi får diskutert ordentlig” 

- ”Kunne vært noe mer rigid struktur for å utnytte tiden bedre. Setter krav til studentene, 

som er bra” 

 

 

KULKOMs første år (mer generelt) 

Gode tilbakemeldinger. Studentene krysset av på en skala med ”meget bra”, ”bra”, ”middels”, 

”dårlig” og ”meget dårlig”. De fordelte seg på ”meget bra” og ”bra”. Ingen var dårligere.  

 



 

 

Kommentarer til egen innsats  

Mange mente de kunne lest noe jevnere over de to semesterne. 

 

- ”Egeninnsatsen er OK, kan likevel forbedres” 

- ”Har ikke rukket over alt pensum, tungt stoff i enkelte bøker” 

- ”Takk! Det er godt at det finnes slike studier” 

 

 

5. Tilstedeværelse 

 

I gjennomsnitt var studentene på åtte av ti forelesninger. 
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