
Oppsummering av KULKOM1001-evaluering 
Leverte svar: 26 

 

1. Hvordan synes du emnet har vært? Kom gjerne med 

kommentarer/forbedringsforslag (pensum – for eksempel gode/dårlige 

pensumbidrag, opplegg etc.) * 

Svar Antall Prosent   

Meget bra 7 
26.9 % 

   

Bra 17 
65.4 % 

   

Middels 1 
3.8 % 

   

Dårlig 1 
3.8 % 

   

Meget dårlig 0 
0.0 % 

   

2. Forelesningene.  

-Anne Krogstad 

. Generelt sett er studentene svært godt fornøyd med forelesningene. De trekker fram at de er 

pedagogiske og interessante og at foreleser har en genuin interesse for faget.  

-Jan Frode Haugset  

Studentene er fornøyde og de trekker frem at forelesningen var interessant og at foreleser er 

kunnskapsrik. Det nevnes at mye materiale skulle gjennomgås på kort tid, noe som førte til at 

det ble litt hastverk.  

-Inger Skjelsbæk  

Studentene synes forelesningen var interessant og at foreleser hadde god formidlingsevne.  

-Rune Flikke  

Studentene er svært godt fornøyd med forelesningene. Foreleser beskrives som svært 

engasjerende med mange gode historier og lærerike eksempler. 

-Ove Solum  

Foreleser beskrives som flink og engasjert. Noen nevner at det var mye fokus på filmsjangere. 



 

3. Hvordan synes du din seminarleder har vært (skala fra 1 til 5)? Kom 

gjerne med utdypende kommentarer. 

Solveig Gruenke 

Får 4 bare 4 og 5 (flest femmere) og er svært godt likt av studentene. Hun beskrives som en 

fantastisk seminarleder som er smilende, hjelpsom og positiv. Hennes genuine engasjement 

for faget smitter og skaper trygghet og selvtillit.  

Eirik Jørgensen 

Får bare 4 og 5 med overvekt på femmere. Han beskrives som en kjempekar, en suveren 

seminarleder som gir konstruktive tilbakemeldinger og er inkluderende og oppmuntrende.  

Natalia Moen-Larsen 

Får 4 og 5.  Hun tar seg tid til å hjelpe studentene og beskrives som nøye og strukturert 

 

4. Hvordan synes du det har vært å skrive seminaroppgave? 

Studentene beskriver det som både krevende, utfordrende og vanskelig, men samtidig er 

lærerikt, interessant og spennende å skrive oppgave. Noen ønsker mer informasjon om krav 

og forventninger til oppgavene. Flere nevner at tilbakemeldinger fra seminarlederne og 

opponering av andre oppgaver har vært lærerrikt.  

 

5. Har du andre kommentarer om KULKOM1001 eller KULKOM generelt? 

Studentene er generelt sett svært fornøyd med Kulkom. De nevner at forelesningstema har 

vært spennende og varierte.   

Studentene ønsker at powerpoint-presentasjonen sendes ut før forelesning. Noen nevner at 

pensum er stort, og at det bør gå over kun ett semester (20 studiepoeng) for å lære bedre. En 

foreslår en begrepstest i første semester for å få en bedre oversikt tidlig. Noen få er mindre 

fornøyd og er usikre på relevansen eller om de har valgt rett. 

 

6. Hvor mange forelesninger var du tilstede på? 

De aller fleste har vært tilstede på alle forelesningene. 

 


