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Forelesere 

Anne Krogstad (sosiologi/emneansvarlig).  

Rune Flikke (sosialantropologi). 

Erik Carlquist (psykologi). 

Gunn Enli og Gry. C. Rustad (medier og kommunikasjon) 

Marianne I. Lien: Bibliotekskurs for bacheloroppgaver i kultur og kommunikasjon 

 

 

Seminarledere 
Natalia Moen-Larsen (ISS) 

Atle Wehn Hegnes (NIBIO) 

 

 

Kontaktpersoner KULKOMbinerte bacheloroppgaver (praksis 
Nina Heidenstrøm, SIFO/Oslo-met. 

Even Hallgren, Fretex. 

Ida Solum og Anna Matthews, Økologisk Norge. 

Yngvild Runde, Kommunikasjonsavdelingen SV-fakultetet. 

 

 

Evalueringsformer 
 Muntlig evaluering: Emneansvarlig (undertegnede) hadde et fokusgruppeintervju med 

7 av studentene 25. april 2019.  

 Skriftlig sluttevaluering gjennomført de siste ti minuttene av emneansvarliges siste 

forelesning.  

 Egen evaluering av praksisnære BA-oppgaver 6. juni 2019 (se egen rapport fra Audrey 

Stark). 

 

Tilbakemeldingene fra fokusgruppen gikk i samme retning som de skriftlige evalueringene og 

er blitt behandlet samlet.  

 

 

 

Muntlig og skriftlig evaluering 

 
1a. Opplegg, forelesninger og pensum 

 

Veldig positive tilbakemeldinger på opplegg og forelesninger:  

«Godt emne KULKOM3090 – både utfordrende og en del kjent pensum (det er hyggelig).» 

«Alle var veldig flinke og forberedte».  

«Alle skapte en hyggelig atmosfære.» 

«Inspirerende pensum og forelesninger. Har anbefalt KULKOM til flere.» 



 

1b. Bibliotekskurset 

 

Mange hevdet at det var greit å få frisket opp dette, men at de kunne det meste fra før. 

 

«Få oversikt over alt som er skrevet om tematikken før, føltes som en umulig oppgave.» 

 

 

2. Seminarene 

 

Studentene mener stort sett at seminarene har vært «godt organiserte og ryddige», med smart 

opplegg. Enkelte ønsket mer like opplegg i de seminargruppene.  

 

Enkelte syntes veiledningen kom for sent (2. mai). 

 

Seminarlederne sies begge å være kunnskapsrike og gode til å sette i gang diskusjoner: 

«Natalia har gjort en fantastisk god og grundig jobb med tilbakemeldingene på oppgavene. Til 

svært god hjelp!» 

 

Enkelte ville gjerne hatt anledning til å sende inn to utkast. Enkelte opplevde at de ikke fikk 

den hjelpen og veiledningen de hadde forventet. 

«Kun 30 minutter veiledning per person er lite.» 

 

 

 

4. KULKOM generelt 

 

Samtlige er glade for at de har tatt denne graden: 

«Spennende program, med spennende retninger.» 

«Har vært en tverrfaglig drøm.» 

«Sitter igjen med mange gode minner og mye god kunnskap.» 

«Har vært veldig fornøyd med KULKOM» 

«Takk for alle de fine årene på KULKOM» 

Enkelte skulle gjerne hatt enda mer info om viktigheten av å påta seg verv – for videre 

muligheter etter studiene. 

 

 

 

 

Oslo, 13. juni 2019 

 

 

 

Anne Krogstad 

Emneansvarlig KULKOM3090 

Programleder for KULKOM 

 

 


