
Evaluering av KULKOM3090, våren 2011 
 

 

 

Forelesere 

Anne Krogstad (sosiologi/emneansvarlig), Thomas Hylland Eriksen (sosialantropologi), Erik 

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

Gullbekk (fagreferent sosiologi) har gitt et delvis tilpasset bibliotekskurs, som ble lagt inn i 

forelesningsrekken, og som ble fulgt opp med mer gruppebasert veiledning i biblioteket. 

 

Seminarledere 
Kjersti Røsvik og Håkon Larsen. 

 

Referansepersoner 

Følgende meldte seg frivillig: Helge M. Skivenes og Aina Aasland. 

 

Evalueringsform 
På grunn av lav svarprosent på tidligere nettevalueringer, ble skriftlig sluttevaluering 

gjennomført de siste ti minuttene av siste forelesning den 13. april. 26 stykker besvarte 

spørsmålene som ble delt ut.   

Emneansvarlig hadde løpende kontakt med de to referansepersonene og arrangerte en 

samtale med en større fokusgruppe (ref.personene pluss fire andre) etter siste forelesning.  

Skriftlige og muntlige kommentarer gikk i samme hovedretning og behandles samlet 

under. 

 

 

 

Evaluering 

 
1. Forelesninger og pensum 

Studentene er svært fornøyd med foreleserne, som de opplever brenner for fagene. De liker 

også å få innblikk i faglærernes egne prosjekter. 

Barker-boka er noe omstridt: Enkelte mener den kun fungerer som generelt 

oppslagsverk, enkelte mener den er for tung/vag, flere liker den godt – og får anvendt den i 

oppgavene sine. Noen mener den kunne vært supplert med originaltekster. 

Enkelte mener at psykologipensumet på emnet er litt lite representativt for KULKOM-

graden (mye helt nytt å sette seg inn i). Augustinos, Walker og Donaghue roses som godt 

bidrag. 

 

- Engasjerte forelesere, flinke til å illustrere og gi eksempler. 

- Gode forelesere, inspirerende folk! Alle er gode! 

- Veldig gøy med forelesere som er gode på sine felt. 

- Gull! Gjennomgående gode forelesere på 3090. 

- Kunne tenkt seg flere bidrag/tips/tilleggslitteratur med gode eksempler på hvordan 

man kan binde sammen teori og empiri. 

 

 

 



 

2. Seminarene 

De fleste var fornøyd med seminarene. Seminarlederne roses for å være kunnskapsrike, ærlige 

og engasjerende. Men noen savnet mer konkret veiledning/mer individuell veiledning. 

Enkelte opplevde at det ble vel mye fokus på empiri fremfor teori/generelle perspektiver. 

 

- Kjersti Røsvik er god til å ta tak i oss og gi oss ting å jobbe med. Hun er ganske 

direkte, men det opplever jeg som positivt. 

- Min seminarleder var kanskje litt vel sosiologisk orientert. 

- Pensumdugnad er bra!  

 

 

3. Bibliotekskurset 

Bibliotekskurset er lagt inn i forelesningsrekken, noe som fungerer bra.  

 

- Det hjalp veldig, og veilederne var svært dyktige! 

- Vi kunne fokusert enda mer på hva (hvilke emneord etc.) det er lurt å søke på … 

operasjonalisering. 

- Greie tips om søkefunksjoner. 

- Viktig info. 

 

 

4. Emneoppgaven 

Tidligere har studentene på KULKOM3090 utformet emneoppgavene med utgangspunkt i en 

generell rammeoppgave gitt av faglærerne. Denne gangen hadde de bedt om, og fått, 

anledning til å utforme oppgaven selv. Dette har de likt godt. Studenter som strevde med å 

finne et tema/komme i gang med oppgaven kunne, dersom de ønsket det, ta utgangspunkt i 

tidligere gitte rammeoppgaver (oppgitt i seminarskrivet). Noen få valgte å gjøre det. De fleste 

utformet oppgaven selv. 

 

- Det er alltid gøy å skrive en større oppgave. Mye arbeid, neste litt for mye, på en 

oppgave som bare teller 10 poeng. 

- Litt vanskelig å velge når det er veldig åpent, men tidlig start med første seminar 

har vært bra. 

- Å skrive oppgaver er generelt noe av det beste med studieløpet. Skulle ønske det 

var fler. Lærer veldig mye av det! 

 

 

5. KULKOM generelt 

Studentene har likt programmet meget godt.  

 

- Tredje året har vært en fin oppsummering. 

- Gøy og inspirerende! 

- Etter at jeg har begynt å forstå KULKOM, ser jeg verden i «matrix code». 

- Jeg har hatt en utrolig bra studietid og gleder meg til å fortsette å trekke på 

kunnskaper fra KULKOM! 

- Godt at KULKOM finnes. 

 

 

 



 

 

 

Påminnelse til neste gang emnet går 

- Bør pensumdeler byttes ut? 

-  Det har fungert bra med frie bacheloroppgaver. Det bør videreføres neste gang emnet gis. 

Men de som ønsker det, bør kunne skrive oppgave utfra tidligere gitte rammeoppgaver. 

-  Bibliotekskurset bør videreføres. 

-  Pensumdugnad bør inngå i seminarene. Det aktiviserer alle. 

 

 

 

Oslo, 31. august 2011 

 

Anne Krogstad 

Emneansvarlig for KULKOM3090 og programleder for KULKOM 

 

 


