
 

EVALUERING AV KULKOM1001, VÅREN 2010 
 

 

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

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

I høstsemesteret holdt Ivar Frønes et oppstartsforedrag om ”Fortellinger”, og Grete 

Brochmann ga et to timers skrivekurs. I vårsemesteret holdt Kjetil Rolness en 

gjesteforelesning om norsk kos og hygge, en utdypningsforelesning om Bourdieu.  

 

Seminarledere. Mari Kristine Jore, Marianne Rist-Larsen, Natalia Moen, Heidi Grundetjern. 

 

Referansegruppe for midtveis- og sluttevaluering. Malin Anne Martinsen og Agnete 

Revdal meldte seg frivillig som referansepersoner i høstsemesteret og fikk mandat til å 

fortsette i vårsemesteret. 

 

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

midtveisevaluering den 28. oktober 2009 og en skriftlig sluttevaluering etter 

oppsummeringsforelesningen den 20. april 2010. I tillegg hadde emneansvarlig et eget møte 

med Anette Nylander og Birgitte Celius den 4. april angående seminarundervisningen. 

 

 

 

 

MIDTVEISEVALUERING 

 

Referansegruppen ønsket å hilse foreleserne og si at de alle gjorde ”en fantastisk jobb”. Det 

store engasjementet ble fremholdt. Høstsemesteret er relativt begrepstungt, men dette mente 

studentene var bra – at det ga gode redskaper til tenkning og forståelse.  

 

At det er relativt mange forelesere ble ikke ansett som noe problem. Snarere mente de at det 

er ”akkurat som om dere har en felles ånd”. Enkelte var så fascinert av forelesernes stil at de 

noterte seg kroppsspråket deres. 

 

Skrivekurset som denne gangen ble gitt for første gang, ble betegnet som kjærkomment og 

nødvendig, men enkelte mente det kunne bli enda mer treffsikkert (er gjort noe med).  

 

 

 

SLUTTEVALUERING 

 

De siste 10 minuttene av oppsummeringsforelesningen den 20. april fikk alle studentene (41 

stykker) utdelt evalueringsskjemaer, som de fylte ut skriftlig.  

 

 

Forelesninger (faglig innhold, forelesere, etc.)  

Foreleserne får svært gode tilbakemeldinger. De beskrives gjennomgående som engasjerte og 

dyktige. 

 



- Livlige, flotte forelesere. Samtlige har gode pedagogiske evner. 

- Svært flinke, engasjerte forelesere. 

- Kanskje flere av de som bruker pp kan legge ut disse på forhånd. Men for all del: 

Hurra for tavla til Blakar. 

- Variasjon såklart, men engasjementet, dedikasjonen og iveren smitter over på 

studentene! 

- Ikke alle foreleserne er like strukturerte. 

- De jobber og underviser på ulike måter. Noen bruker pp, andre snakker fritt. Og 

det fungerer for dem. 

 

 

Pensum 

Hovedkommentaren er at det er mange gode og innsiktsfulle artikler og bøker på pensum.  

Pensummengden beskrives stort sett som passelig, av enkelte som stort. Noen ser ikke 

relevansen i Marjut Antonens og Birgit Meyers bidrag, begge sosialantropologiske tekster. 

Noen setter også spørsmålstegn ved siste del av Jostein Gripsruds bok. Ellers blir helheten 

vurdert som god. 

 

- Er hele del 3 i Gripsrud egentlig viktig? 

- Kunne vært mer Hylland Eriksen på pensum. 

- Liker godt variasjonen i pensum. Ingen utpreget dårlige bidrag. 

- Litt mange kompendiebidrag? 

- Mye, men relevant pensum. 

- Ulikt pensum, som henger sammen. 

- Litt vanskelig å knytte sosanten opp mot de andre emnene/fagene, men ellers god 

tverrfaglighet og sammenheng. 

- Pensumbidraget om kvenene [av Marjut Anttonen] litt lite relevant. 

 

 

Seminarene 

De aller fleste studentene hevder at det å skrive oppgave er svært lærerikt og at man lærer 

mye av å lese/kommentere andres oppgaver.  

 

- KULKOM-forelesningene har vært mine mest lærerike på UiO. Liker strukturen med 

oppgaveskriving fordelt på hvert seminar. 

- Mari gjorde at alle måtte kommentere alle oppgaver muntlig selv om bare noen hadde 

ansvaret for å opponere skriftlig. Da tvinges man til å lese oppgaver. Lærerikt! 

- Stimulerte aktiv deltakelse. God skrivetrening. 

- Litt mye tid brukt på presentasjon av oppgavene. 

- Kunne godt jobbet mer med praktiske oppgaver og eksamensoppgaver fremfor mye tid 

på fremføringer. 

- Lærerikt, gøy å lese andres oppgaver. De som ikke gjorde det, fikk ikke like mye ut av 

opplegget. 

- Jeg er tidlig i alfabetet og har endt opp med ”innføringsoppgaver” begge ganger… Litt 

kjedelig. 

- Utfordrende å skrive sammen. 

 



KULKOMs første år (mer generelt) 

Her får emnet svært gode tilbakemeldinger. Men mange savner evaluering/eksamensoppgaver 

underveis. 

 

- Synes det har vært litt umotiverende (før jul) at eksamen er i 2. semester. 

- Fornøyd med mitt valg av studie 

- God fadderordning. 

- Bra med pizza og Frønes-oppstart i august. 

 

 

Tilstedeværelse 

 

Forelesningene har godt oppmøte. I gjennomsnitt var studentene på ni av ti forelesninger.  

 

 

Kommentar  

-  For enkelte er det et problem at de kommer seint i gang med lesingen, innsatsen blir ujevn. 

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

KULKOM1001, som går over to semestre og med eksamen helt til slutt. Det blir spennende å 

se om den nye eksamensordningen med mapper, som vi nå innfører, vil endre dette.  

 

- Bør vi bytte ut noe av sosialantropologipensumet? Hva med siste del av Barker-boka? 

 

 

 

Oslo, 6. august 2010 

 

 

Anne Krogstad 

Emneansvarlig for KULKOM1001 

Programleder for KULKOM 

 

 


