
Evaluering av KULKOM3090, våren 2009 
 

 

 

Forelesere 

Anne Krogstad (sosiologi), Ingjerd Hoem (sosialantropologi), Erik Carlquist (psykologi), 

Audun Beyer og Dag Asbjørnsen (medier og kommunikasjon).  

 

Referansepersoner 

Følgende meldte seg frivillig til midtveisevaluering: Heidi Harto og Marianne Rist Larsen. 

 

Evalueringsformer 
Underveis fikk jeg som emneansvarlig skriftlige tilbakemeldinger fra studentene på emnet, 

noe de to referansepersonene hadde samlet inn via e-post. Det var nyttig – og i tråd med de 

tilbakemeldingene som fremkommer i sluttevalueringen. 

Fordi det har vært svært lav svarprosent på tidligere emneevalueringer på nett, ble 

sluttevalueringen gjennomført de siste ti minuttene av siste forelesning den 26. mai. Til 

sammen 31 stykker besvarte spørsmålene som ble delt ut.  

 

 

 

Sluttevaluering 
 

 
1. Generelt om emnet 

De aller fleste synes dette har vært et meget godt og interessant emne. 

 

 

2. Forelesninger og pensum 

De fleste syntes det var gode og engasjerende forelesninger.  

Enkelte mente det ble litt repetisjon og overlapp med tidligere pensum på KULKOM1001. 

Barker-boka ble vurdert positivt, og ble hevdet å gi god oversikt over det meste, men enkelte 

mente den minnet litt mye om et oppslagsverk.  De fleste var fornøyd, så dette er en klar 

forbedring i forhold til den tidligere Lewis-boka. 

Noen mente at det var få forelesninger, og at mye av pensum ikke ble berørt av foreleserne 

(Rommetveit og Blakar ble nevnt spesielt).  

Flere hevder at de ikke ser nytten av Rommetveits bidrag – at det gir lite nytt i forhold til det 

de har hatt på pensum av R. fra før. 

Svært mange syntes Jovchelovich var noe tung og noe flytende – at det hadde holdt med færre 

kapitler (kap. 4 og 5). 

 

 

3. Seminarene 

De fleste var godt fornøyd med seminarene og mente de var gode og konstruktive. 

Seminarlederne fikk skryt for alltid å svare på e-post. Særlig Hans Erik Næss og Jørund Støre 

Bergrem har fått strålende tilbakemeldinger. 

Enkelte mente det burde vært mer press helt fra begynnelsen om å velge emne. Forslaget var 

mer felles brainstorming i seminarene helt fra første seminar. 



 

 

4. Emneoppgaven 

Studentene hevdet at de likte å skrive en større emneoppgave, men noen mente det var et 

svært krevende emne, med både oppgave og muntlig eksamen for bare 10 studiepoeng. 

 

- ”Vanskelig å begrense til 15 sider.” 

- ”Ville gjerne ha skrevet en lengre oppgave – dette burde vært et 20 poengs emne.” 

- ”Har vært spennende å se at alle fagene vi har hatt delvis har latt seg forene i 

oppgaven.” 

- ”Har lagt mer arbeid i oppgaven enn det ti poeng tilsier.” 

- ”Skulle ønske jeg startet før – dette var mer komplisert enn jeg hadde forventet meg.” 

- Deilig å få samlet alle tråder og vist oversikt over hele perspektivet. Slitsomt, men 

gøy.” 

 

 

5. KULKOM generelt 

 

De aller fleste har likt programmet meget godt eller godt.  

 

- ”Jeg har merket at jeg har god ballast til å kunne stille meg kritisk til det som skjer 

rundt meg.” 

- ”Etter å ha sett ulike fagfelt hver for seg gjennom fordypning, innser jeg hvilken 

bredde KULKOM har gitt.” 

- ”Anbefaler det absolutt til andre.” 

- ”Kjempefornøyd!” 

 

 

Påminnelse til neste gang emnet går 

1. Det bør legges ut en mal på oppgavens form, med antall sider, marger og andre formelle 

ting. 

2. Emneansvarlig må introdusere noe om nytten og relevansen av Asbjørnsen-boka (den 

oppfattes av enkelte som interessant, men litt på siden av det øvrige pensumet).  

3. Det samme gjelder deler av psykologipensumet. Evt. blir spørsmålet om vi ikke skal bytte 

ut noe av dette pensumet? I alle fall bør Jovchelovich-bidraget kuttes ned volummessig. Rolv 

Mikkel, Hilde og Erik får her en oppgave. 

 

 

 

 

 

Oslo, 10. august 2009 

Anne Krogstad 

Emneansvarlig for KULKOM3090 og programleder for KULKOM 

 


