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Denne rapporten baserer seg på en vurdering av eksamensbesvarelser jeg har fått 
tilsendt, en vurdering av programmet og pensum, den generelle oversikten over 
eksamensresultatene og eksamensoppgaver fra KULKOM 1001 og en fra KULKOM 
3090. Jeg har også hatt samtaler med Ivar Frønes om studiet 
 Generelt er det å bemerke at jeg kunne ha tenkt meg litt mer kontakt med ny 
faglig ansvarlig for studiet, og fått løpende oppdatering, men kanskje er det jeg som 
har vært passiv her.  
Jeg synes også det er verdt å tenke over den store kvinneandelen blant studentene. 
Jeg er klar over at det gjelder på flere studier, men dette studiet burde da i større 
grad kunne selges også til menn? (ikke at jeg vet hvordan, men det er vel ikke jobben 
min heller…).  
 
 
Kommentar til besvarelser for evaluering KULKOM 1001 
Her virker det som studentene er fornøyde med studiet, forelesningene, pensum, etc. 
Slike undersøkelser skal likevel tas med en klype salt eller to, spørsmål av typen 
”pensum var vanskelig” gir ikke umiddelbart mening. Hvis mange hadde svart JA, 
”helt enig” hadde man altså gjort pensum lettere? Mer interessant er det at mange av 
studentene følger forelesningene, og at de ikke leser nok til forelesningen. Det 
generelle bildet ellers må vel sies å være positivt. De kvalitative kommentarene er jo 
interessante, men vanskelig å lese noe veldig entydig ut av. ”Folkelige professorer” 
er ikke uten videre positivt, vil jeg her minne om, selv om studentene sier det.  
 
Eksamensoppgaven KULKOM 1001 
Det burde stått tydelig at begge oppgaver skal besvares. Her kan man ikke 
undervurdere den nervøse leser nok.  
Oppgave 2 er også formulert forvirrende med sine a og b og enten og eller. Jeg vet 
ikke om noen har rotet her, men det virket uoversiktlig. Jeg synes dog oppgavene var 
en fin blanding av pensumtest og tenkning/evne til å anvende kunnskap.  
 
Eksamensresultatene KULKOM 1001  
Dette er jo åpenbart ganske flinke studenter, som har til dels gode/veldig gode 
karakter fra videregående. Ikke overraskende da at snittet er relativt bra. Jeg tror 



man kan fastslå at dette er et studie for B-C-studenter, og det er bra. Samtidig – selv 
om A henger høyt – kunne man kanskje forvente noen flere som fikk denne 
karakteren? Gitt at spesielt interesserte velger dette studiet og at de er flinke ”in the 
first place” og er ganske fornøyde med undervisning, så følger det (nesten) logisk å 
forvente litt flere A er, synes jeg.  
 
Vurdering av den enkelte oppgave  
157 som har fått E: En tynn besvarelse. Mye uklart på begreper, tynt på analysen av 
reklamen. E virker riktig, til (veldig nød) en svak D, ikke F.  
 
150 som har fått D: Litt av samme som forrige, bedre, mer utfyllende på 
reklameoppgaven, men også her veldig teoriløst på siste oppgave. Alle kan jo skrive 
noe om reklamen, hva de ser, etc, men her mangler teori.  Enig i D 
 
144 som har fått C: Her har dere ikke vært slemme, jeg vil si høyden C på denne.  
 
135 som har fått B: Fin første del om begreper, ikke så veldig imponerende om 
reklamen her heller, men fravær av teori. Det heter jo ”perspektiver fra pensum”, noe 
er det, men ikke all verden. B – til C pluss ville jeg sagt her, tror jeg.  
 
140 som har fått A: Den flinkeste styrte altså unna reklameteksten, uten at jeg vet 
hvordan det skal tolkes. Fin besvarelse dette. Enig i A.  
 
På nettsiden om KULKOM 1001  
Informativt, men litt kronglete. Uttrykk som ”samfunnsmessig endring” er vel noe 
(vi) sosiologer slenger om oss med, men som kanskje ikke umiddelbart gir mening til 
unge sinn. Forholdet ”kultur og samfunn” er heller ikke akkurat en avgrensing, må 
det være tillatt å si. Teksten kan skrives bedre!  
 
Vurdering og eksamensform  
Det virker fornuftig slik det er, og en sunn avstand til mappeevalueringens evige 
overvåkning/byråkrati. Aktivitetstvang på seminarer er kanskje fornuftig, det kan 
jeg ikke vurdere.  
 
 
 
KULKOM 3090  
 
Karakterfordeling 
Virker jo rimelig, dere har nesten ingen ”dårlige studenter”, noe som ikke er 
overraskende, gitt forhåndssiling og de spesielle tema.  
 
Vurderingsformer 
Umiddelbart synes jeg 30 prosent av karakteren til muntlig eksamen er mye. Jeg 
synes muntlig er bedre egnet som korrigering av oppgaver og skriftlige eksamener, 
ikke som ”frittstående” eksamen. Dette er min personlige vurdering som sensor 
gjennom noen et par tiår.  



Videre vurdering av eksamenstekst/form 
Jeg synes det virker uklart med ”Oppgaven utvikles så i seminargruppen, ..” hva 
betyr det? Er det ikke en individuell oppgave?   
Selve oppgaveteksten er interessant og god, og vel egentlig ganske vanskelig.  
 
 
Om studentevalueringen  
Svaralternativene på 1 er jo underlige, hva er bra og dårlig her? Er det gjensidig 
utelukkende?  
 
Flere slike spørsmål nedover, men 2.4 ga jo en god dom, positiv tilbakemelding. 
Samme på 2.5 og videre.  
 
2.8 bør dere tenke over, jeg er ikke sikker på at studentene skal brukes som 
reservelærere. Veiledningen var vel heller ikke imponerende? (men det kan jo være 
studentene sin skyld) 
 
Av kommentarene:  
Denne Erik C kjenner jeg ikke, men åpenbart en flink kar… 
 
Egeninnsats 
Også studenter på UiO bruker for liten tid, det er en trøst for oss på HiO… Det kan få 
en til å fantasere om mer obligatoriske tiltak.  
 
Videre informasjon forteller vel ikke all verden, men merk at bare 2 skal ut i 
arbeidslivet (forteller de selv da). Er det noe å tenke på?  
 
Mer generelt, mitt subjektive inntrykk av hele studiet: Har dere en klar nok rød tråd? 
Hva skiller dette fra kultursosiologi?  
 


