
 
EVALUERING AV KULKOM1001, HØST 2010/VÅR 2011 
 

 

 

Forelesere. Anne Krogstad (sosiologi/emneansvarlig), Thomas Hylland Eriksen 

(sosialantropologi), Ove Solum (medier og kommunikasjon), Hilde Nafstad og Rolv Mikkel 

Blakar (begge psykologi). I høstsemesteret holdt Sveinung Sandberg et oppstartseminar 

(m/pizza) om «gatekapital», og Karl Henrik Flyum ga et to timers skrivekurs. I vårsemesteret 

holdt Jostein Gripsrud og Kjetil Rolness gjesteforelesninger om hhv. «offentlighet» og «norsk 

kos».  

 

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

Grundetjern. 

 

Referansegruppe for midtveisevalueringene. Helene Pedersen og Lene Nygård meldte seg 

frivillig som referansepersoner i høstsemesteret og fikk mandat til å fortsette i vårsemesteret. 

 

Tre ulike evalueringer. Det er foretatt tre former for evalueringer/tilbakemeldinger i 

perioden: 1) En skriftlig tilbakemelding 15. november 2010 om hva studentene mener de har 

lært i løpet av høstsemesteret, 2) muntlige midtveisevalueringer med referansegruppa 15. 

november 2010 og 28. februar 2011 og 3) en skriftlig sluttevaluering etter 

oppsummeringsforelesningen den 11. april 2011.  

 

 

 

HVA MENER STUDENTENE DE HAR LÆRT ETTER 1. SEMESTER 

 

Denne formen for tilbakemelding, om hva studentene mener de har lært, er ikke foretatt før. 

Meldingene de gir kan deles inn etter det vi i emnebeskrivelsen kaller kunnskaps-, ferdighets- 

og holdningsmål. 

 

I forhold til KULKOMs kunnskapsmål, melder studentene at de har fått en bredere innsikt i 

tankegangen bak de fire fagene som inngår i KULKOM – deres likheter og ulikheter. De har 

også tilegnet seg ulike perspektiver/teorier, for eksempel ulike kommunikasjonsmodeller. 

Ordforrådet deres er litt utvidet pga mye begrepstrening. De hevder dessuten at de har fått 

mange gode eksempler å tenke rundt og at mye får mening i sammenlikning med noe annet 

(ståstedsperspektiver).  

 

Siden dette er første år på universitetet, rapporterer mange av studentene om de ferdighetene 

de har måttet tilegne seg, for eksempel når det gjelder hvordan orientere seg i 

universitetssystemet, hvordan organisere sosiale/faglige sammenkomster, hvordan disponere 

en studiedag og hvordan lære å skrive bedre (organisere en akademisk tekst, skille relevant 

empiri fra mindre relevant empiri, forholde seg kritisk og konstruktivt til egen og andres 

tekster osv.). Mange hevder å ha vokst mye «språklig og refleksjonsmessig».  

 

Flere studenter forteller at de har gjennomgått holdningsendringer, for eksempel i forhold til 

det å skaffe seg kunnskap og når det gjelder syn på ulike sosiale miljøer. Mange har sett 

nytten av å se på tilsynelatende hverdagslige/trivielle saker og hendelser med et vitenskapelig 



blikk. De ser også flere sider av en sak. Enkelte hevder de har fått et nytt syn på hvordan 

samfunnet er bygd opp og fungerer. Emnet har åpnet opp for nye tanker og ideer. Enkelte 

forteller at de har blitt bedre menneskekjennere, mer forståelsesfulle. 

 

 

 

MIDTVEISEVALUERING 1. og 2. SEMESTER 

 

De to referansepersonene forteller at studentene i hovedsak er fornøyde/veldig fornøyde med 

opplegg, forelesere, undervisning, seminarer og pensum. De som jobber mest med emnet er 

også mest fornøyde. 

 

Skrivekurset ved oppstart betegnes som kjærkomment og nødvendig.  

 

Studentene mener det er viktig at seminarene ikke har for få eller for mange studenter. 

 

Seminarene på høsten fokuserer mye på det skrivetekniske, og det oppleves som viktig og 

riktig. Men studentene ønsker noe mer innholdsrelaterte seminarer på våren. 

 

Studentene er veldig fornøyde med mappeevaluering som eksamensform. Enkelte blir 

riktignok litt stresset av seminaroppgavene, som tar tid, for det er også mye annen virksomhet 

på høsten. Men vi unngår nå at KULKOM1001-studentene kommer sent i gang med 

lesningen på dette tosemester-emnet. Og vårt emne blir ikke lenger nedprioritert i forhold til 

parallelle emner med oppgaver og eksamen før jul. 

 

Arbeidslivsorienteringer verdsettes (takk til PU for å ha arrangert møte om dette). Det er stor 

interesse for å vite mer om hva man kan bruke dette studiet til, hva man «kan» og hva man 

har av videre karrieremuligheter. 

 

2010-kullet har hatt en del frafall. Inntrykket er at dette i stor grad skyldes at programmet 

tiltrekker seg gode studenter med mange muligheter, og ikke at studentene er misfornøyde 

med programmet. Vi vil uansett holde øye med dette fremover, da det kan virke 

demotiverende for resten av kullet. (Høsten 2011 har vi økt overbookingen til studiet). 

 

 

 

SLUTTEVALUERING 

 

De siste 10 minuttene av oppsummeringsforelesningen den 11. april fikk alle studentene (31 

stykker) utdelt evalueringsskjemaer, som de fylte ut skriftlig.  

 

 

Forelesninger (faglig innhold, forelesere, etc.)  

Foreleserne får stort sett gode tilbakemeldinger. De beskrives som dyktige, kunnskapsrike, 

engasjerte og inspirerende.  

 

Studentene liker det tverrfaglige perspektivet, men vil gjerne ha mer om sammenhenger, 

særlig i starten.  

 



Foreleserne går ikke alltid like nøye gjennom pensum. Enkelte studenter blir urolige av at 

pensumbidrag ikke nevnes i forelesningene. Men de fleste mener forelesningene gir god 

overordnet forståelse.  

 

Det er ulike opplegg for handouts. Enkelte savner skriftlige sammenfatninger av 

forelesningene. (Emneansvarlig har gitt beskjed om at dette er opp til hver og en av 

foreleserne). 

 

En del av foreleserne overholder ikke tiden mht. pause og slutt.  

 

Studentene liker godt gjesteforelesere. 

 

 

Pensum 

Studentene gir jevnt over ros for gode og varierte bidrag på pensum: «Man finner ny lærdom i 

hvert eneste bidrag» og «De fører til refleksjon». De synes også at det er spennende med ulike 

disipliner innen ett program. 

 

Enkelte savner en artikkel der Bourdieus teorier anvendes – han omtales som interessant, men 

virker også litt uforståelig (studentene leser Distinksjonen på norsk).  

 

Enkelte studenter setter spørsmålstegn ved relevansen av noen av de sosialantropologiske 

artiklene (for eksempel Anttonen og Vestel). 

 

For øvrig meldes det om en passelig miks av tunge og mer lettleste bidrag.  

 

 

Seminarene 

Tilbakemeldingene er at seminarene har veldig greie opplegg og gode oppgaver som dekker 

mye av pensum. Seminarene får studentene til å jobbe med pensum gjennom hele året.  

 

Studentene synes det er spennende å trekke tråder mellom de ulike fagretningene. Andre 

tilbakemeldinger er: «Morsomt å bruke seg selv og tilegnede kunnskaper.» «Flott å kunne 

fordype seg mer eller mindre i det man vil.» «Fantastisk med tilbakemelding».  

 

Noen få melder om litt ensformige seminarer, med litt mye dveling rundt struktur/oppbygging 

og formelle skrivetekniske ting på bekostning av tema, men roser seminarledere som tar grep 

underveis og forholder seg til studentenes ønsker.  

 

Hovedmeldingen er at seminarene fungerer som et veldig godt støtteapparat.  

 

 

KULKOMs første år (mer generelt) 

 

De aller fleste forteller at de synes at dette er et spennende program. Riktignok kan det 

fremstå som litt diffust i begynnelsen, men det blir mer oversiktlig mot slutten av første år.  

 

 

 

 



Tilstedeværelse 

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

 

 

Kommentarer  

 Tidligere var det slik at studentene kom sent i gang med lesingen. Innsatsen ble ujevn. 

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

til KULKOM1001, som går over to semestre. Den nye eksamensordningen med 

mappeeksamen ser ut til å fungere etter hensikten. 

 Karrieresenteret/evt. andre bør tidlig inviteres til å holde foredrag om videre 

muligheter. 

 

 

 

 

Oslo, 30. august 2011 

 

 

 

Anne Krogstad 

Emneansvarlig for KULKOM1001 

Programleder for KULKOM 

 

 


