
Evaluering av KULKOM3090, våren 2010 
 

 

 

Forelesere 

Anne Krogstad (sosiologi/emneansvarlig), Ingjerd Hoem (sosialantropologi), Erik Carlquist 

(psykologi), Ove Solum og Dag Asbjørnsen (medier og kommunikasjon). Eystein Gullbekk 

har gitt et delvis tilpasset bibliotekskurs, som ble lagt inn i forelesningsrekken, og som ble 

fulgt opp med mer gruppebasert veiledning i biblioteket. 

 

Referansepersoner 

Følgende meldte seg frivillig: Anna O. Stenersen og Ingrid Hansen. 

 

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

sluttevaluering gjennomført de siste ti minuttene av siste forelesning den 13. april. 31 stykker 

besvarte spørsmålene som ble delt ut. Emneansvarlig hadde også en samtale med 

referansegruppen. Skriftlige og muntlige kommentarer gikk i samme hovedretning. 

 

 

 

Sluttevaluering 

 
1. Forelesninger og pensum 

De fleste var svært fornøyd med forelesningene og skulle gjerne hatt flere av dem. Barker-

boka fungerer godt. Som i fjor synes mange at Jovchelovich-boka er tung og vanskelig – selv 

om omfanget er redusert til to kapitler. Noen synes det er verdt å jobbe med den, de fleste 

synes ikke det (selv om Erik Carlquist berømmes for å være en svært god foreleser på dette 

området).  

 

- Utrolig kreative, inspirerende og nærværende forelesere.  

- Litt sprikende pensum, hadde vært fint med noe færre teoretikere. 

- Vanskelig å finne sammenheng mellom eksamensoppgave og pensum. Kunne 

hjulpet med flere eksempler på hvordan løse nettopp denne oppgaven. 

- Litt få forelesninger, litt spredt tematikk. 

- Spennende og varierte forelesninger. Forelesere med mye bra kunnskap. Gode 

formidlere. 

- Godt valg med Barker-boka. Fyldig og god bok. 

- Jovchelovich’ bok er tung å komme inn i, men bra etter hvert. 

- Jovchelovich tung og unødig komplisert, og ellers vanskelig å relatere til annen 

sosialpsykologi. 

- Kunne det ikke holdt med 2009-artikkelen til Nafstad og co? 2007-artikkelen blir 

litt lik. 

 

 

2. Seminarene 

De aller fleste var godt fornøyd med seminarene og skrøt mye av seminarlederne. Særlig 

pensumdugnaden ble berømmet.  



 

- Skulle gjerne hatt flere veiledningstimer. 

- Generelt gode seminarer, gode tips på veien. 

- Bra å bli pushet til en pensumdugnad, fikk mye ut av det og tror det hjelper til 

muntlig. 

- Gitt oss veldig mye, ved at vi har hatt pensumdugnad hver gang. Fått mye igjen for 

det. 

- [Seminarleder] veldig flink til å få oss til å tenke på løsninger – og på hvordan 

bruke pensum. 

- Seminarleder er veldig engasjert i det vi gjør. Det hjelper med slike personer rundt 

seg. 

- Mye tid går til oppgavene, litt lite tid til begreper. 

 

 

3. Bibliotekskurset 

Forum for studiespørsmål hadde høsten 09 et møte der man oppfordret emneansvarlige til å 

legge bibliotekskurs inn i forelesningsrekken. Dette er nå gjort på emnet og ser ut til å fungere 

bra. Men enkelte påpekte at det med fordel kunne vært gitt dem tidligere i programmet. 

 

- Nyttig. 

- Hjalp å få oversikt over flere søkemotorer. 

- Kommer litt sent i bachelorprogrammet. Burde vært første året. 

 

 

4. Emneoppgaven 

Studentene var gjennomgående fornøyd med å utforme emneoppgavene med utgangspunkt i 

en generell rammeoppgave. Rammeoppgaven denne gang er nok en av de vanskeligste som er 

gitt på dette emnet. Den var formulert slik: ”Drøft hvordan språk og ideologi griper inn i 

kultur. Knytt diskusjonen til ett eller flere eksempler.” Flere mente det var en svært krevende 

rammeoppgave. 

 

- En utfordring, men hvis alt går greit føles det nok nyttig etterpå! 

- Vanskelig og omfattende rammeoppgave. 

- Morsomt å sammenfatte alt i en større oppgave, men har brukt mye tid på 

rammeoppgaven. 

- Vanskelig å velge tema, men samtidig interessant. Vanskelig å skrive over tid når 

man har mange andre frister. 

- Spennende, utfordrende. 

 

 

5. KULKOM generelt 

Studentene har likt programmet meget godt.  

 

- Interessant, givende, veldig bra 

- Jeg har lært mye. 

- Anbefales! 

- Er veldig fornøyd! 

 

 

 



Påminnelse til neste gang emnet går 

- Vi må tenke gjennom psykologidelen av dette pensumet. 

-  Rammeoppgaven bør ikke være for vanskelig. 

-  Kan vi gi bibliotekskurset tidligere i studieløpet? I hvor stor grad overlapper det med andre 

bibliotekskurs? 

 

 

 

 

 

Oslo, 6. august 2010 

Anne Krogstad 

Emneansvarlig for KULKOM3090 og programleder for KULKOM 

 

 


