
Periodisk programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og 

kommunikasjon (KULKOM) 

 

 

Oppfølgingsplan  
 
Evalueringsgruppen besto av Fanny Duckert (UiO), Billy Ehn (Umeå Universitet) og Baard 

M. Johannesen (NHO). Gruppen leverte sin rapport 8. mars 2007.  

I rapportens første del beskrives programmets mål, struktur, helhet, pensum, 

studentenes bakgrunn/ferdigheter, gjennomføring, internasjonalisering, og 

arbeidslivsrelevans. På grunnlag av disse beskrivelsene gis det i andre del konklusjoner og 

forslag til tiltak.  

KULKOMs programråd, som har diskutert evalueringen på to møter, anser 

programevalueringen som et godt dokument for videreføring av bachelorprogrammet i Kultur 

og kommunikasjon. Vi er spesielt fornøyd med hovedvurderingen om at KULKOM utgjør en 

interessant, tverrfaglig nyskaping preget av en stor grad av entusiasme – både blant lærere og 

studenter.  Evalueringens vurderinger og forslag til tiltak kan også bidra til refleksjon om 

hvordan deler av programmet kan gjøres bedre. Mange av de endringsforslagene som nevnes i 

evalueringen, var vi imidlertid i gang med å endre på – uavhengig av komiteens forslag. Dette 

reflekteres i oppfølgingsplanen. 

Før vi forholder oss til konklusjoner og forslag til tiltak, er det imidlertid nødvendig å 

påpeke en del feil og misforståelser i rapportens beskrivelser av KULKOM. 

 

 

 

Feil, misforståelser og kontekstløshet i programevalueringen 
 

1. Litteratur og litteraturlister, som kritiseres for å være utilgjengelige, usystematisk oppført 

og usammenhengende innholdsmessig (s. 3), er ikke KULKOMs lister. Her har 

evalueringsgruppen hovedsakelig vurdert litteraturen på ex.phil og svex.fac (i rapporten 

nevnes artikler derfra), som ikke har noe med KULKOM å gjøre.  

 

2. Øvrige opplysninger om litteraturen når det gjelder språk, utgivelsesår og kjønn på forfatter 

(”dobbelt så mange menn som kvinner”) blir da også feil (s. 3). 

 

3. I evalueringsrapporten står det at ”Innføringsemnet […] har bare kulkomstudenter, i 

motsetning til andre emner hvor studentene er blandet med studenter fra andre studier” (s. 2). 

Programrådet vil påpeke at enkelte emner, som PSY2500, gis eksklusivt til KULKOM-

studentene. I tillegg er undervisningen i mange av kjerneemnene spesielt tilpasset studenter 

fra KULKOM – selv om det åpnes for øvrig deltakelse. 

 

4. Rapporten kritiserer KULKOM for ikke å ha nok pensum om kjønn og etnisitet (s. 3). 

Ifølge Ivar Frønes, som etablerte KULKOM i 2003, var dette et helt bevisst valg. Studentene 

ble oppfordret til velge de nevnte temaene i eksisterende fordypningsemner. Det var til og 

med en forutsetning for opprettelsen av KULKOM at programmet ikke skulle ”utkonkurrere”, 

men snarere trekke på allerede tilgjengelige ressurser: ”Alle skulle ikke undervise i alt”. 

 

 



5. Ifølge studentrepresentantene som ble intervjuet (som også sitter i KULKOMs programråd, 

og som har bidratt til å formulere punkt 5, 6 og 7), ble en del av deres innspill tolket feil. Det 

gjelder for eksempel utsagnet ”Flere av studentene nevnte at de har tenkt å ta tilleggsfag på BI 

for å få en tydeligere arbeidslivskompetanse” (s. 6). Dette gjaldt bare én student, som for 

øvrig valgte BI av flere grunner. 

 

6. Dette gjelder også et studentutsagn om at ”pensumet kanskje er noe gammeldags i forhold 

til dagsaktuelle temaer” (s. 5). Studentene som var til stede, hevder at dette beror på en 

misforståelse. 

 

7. I rapporten hevdes det videre studentene hevder at ”lærerne ikke syntes å snakke nok 

sammen og visste for lite om hverandres temaer”. Det påpekes at temaene ”kunne vært bedre 

integrert” (s. 3). Dette er ikke studentenes syn. I motsetning til mange tilsvarende programmer 

som de kjenner til, fremholder de at lærerne på KULKOM samarbeider fint. Lærerne er 

ansvarlig for all undervisning på introduksjonsemnet og avslutningsemnet. Mange av dem 

underviser også i de obligatoriske disiplinemnene. De tar i tillegg på seg mesteparten av 

eksamensarbeidet for å kunne vurdere nivå og detaljer i besvarelsene i forhold til pensum og 

undervisningsopplegg. Videre diskuteres pensum fortløpende blant lærerne. Alt dette 

forutsetter samsnakking.  

 

8. Det hevdes at det opprinnelig ”var ment å lage en mastergrad på toppen” av bachelorgraden 

(s. 2). Fakultetet ga aldri konkrete løfter om en slik master. 

 

 

 

Forslag til tiltak 
 

Programrådet har i denne delen tatt utgangspunkt i evalueringsrapportens liste over forslag til 

tiltak slik disse er presentert på side 6. Enkelte punkter er slått sammen. 

 

1. ”Flinke og produktive studenter, men i for stor grad passive mottakere av input fra 

lærerne” 
Enkelte forelesere benytter seg av arbeidsoppgaver/øvelser, studentfremleggelser, dialog og 

summegrupper – med godt resultat. I enkelte av KULKOMs emner blir studentene trenet i å 

utvikle og analysere problemstillinger knyttet til et egenvalgt empirisk materiale i forbindelse 

med sine emneoppgaver. Likevel har vi antakelig et visst forbedringspotensial – det kan 

eksperimenteres mer. Vi vil likevel poengtere at det vil være forskjell på de store 

auditoriumsforelesningene og de tilknyttede obligatoriske seminargruppene. Sistnevnte 

baseres på aktiv bearbeiding av pensum med mange av de nevnte arbeidsformene. 

 I denne forbindelse vil vi nevne et prøveprosjekt i interaktiv læring, ”kulturIKT”, som 

tilbys høstens KULKOM-studenter. Forsøket foregår i en seminarrekke knyttet til KULKOMs 

kjerneemne SOS2500, Kulturanalyse, diskurs og semiotikk – et sosiologisk perspektiv. 

Studentene tar her i bruk wiki-teknologi, ikke bare som en ny læringsform og studieteknikk, 

men også som utprøving av en helt ny eksamensform. Interesserte vil finne vårsemesterets 

eksamensbesvarelser på emnet på følgende adresse: 

http://www.iss.uio.no/wiki/index.php/Kultur.  

Studentene tar her aktivt del i sin egen læringsprosess, både gjennom selvstendig arbeid og 

gruppearbeid. Vi tror og håper dette vil være en unik sjanse til å lære nye formidlingsverktøy, 

og at det kan fremme en kritisk og reflektert holdning til elektroniske framstillingsformer som 

stadig blir vanligere. 

http://www.iss.uio.no/wiki/index.php/Kultur


 

 

2. ”Diffuse læringsmål” 

Programrådet er enig i at vi i større grad kan tydeliggjøre KULKOMs spesifikke tverrfaglige 

kompetanse. Dette vil vi forsøke å få fram både i undervisningssammenheng og på 

programmets nettsider, som vil gjøres mer konkrete og spesifikke. 

 Videre sies det i rapporten at programmet har en ”konvensjonell tilnærming til de 

intellektuelle læringsmålene å kunne analysere, teoretisere og tenke kritisk” (s. 5). Vi i 

programrådet opplever ikke denne tilnærmingen som noe problem, snarere tvert imot. Det 

betyr ikke at vi ikke vil forsøke å tydeliggjøre den spesifikke kompetansen og de 

arbeidslivsferdighetene som studentene tilegner seg på programmet. 

 

 

3. ”Mangler en klarere overordnet, samlet visjon for studiet og hvilke synergiprosesser 

det legges opp til”  

I tråd med oppfølgingsplanene på forrige punkt vil programrådet også her forsøke å 

bevisstgjøre egen tradisjon og kompetanse i ulike undervisningssammenhenger og på 

programmets nettsider. 

 

 

4. ”Sterk kvinnedominans blant studentene, men mannsdominert pensum” 

Kvinnedominansen blant studentene er, som påpekt, stor. Ingenting i programmets tidligere 

opplegg eller faglige orientering har utelukket mannlig deltakelse, snarere tvert imot: 

Samtlige faglærere var inntil i fjor menn, av seminarlederne var det flest menn, forfatterne av 

pensumlitteraturen var i overveiende grad menn, og pensum var ikke i nevneverdig grad 

orientert mot kvinne- eller kjønnsperspektiver. Mye av årsaken til kvinnedominansen ligger 

utenfor vår konkrete innflytelse: Temaene kultur og kommunikasjon ser ut til å være 

tydeligere kvinne- enn mannsrelatert. 

Vi i programrådet har imidlertid foretatt en relativt stor pensumrevisjon på 

Innføringsemnet KULKOM1001 (20 studiepoeng), slik at 17 av de 25 bidragene på emnet nå 

er skrevet av kvinnelige forfattere (hovedbøkene er riktignok fremdeles dominert av mannlige 

forfattere). Videre har det vært utskiftninger blant forelesere og seminarledere som nå har 

vippet kjønnsbalansen i kvinnenes favør.  

 

 

5. ”For dårlig fokus på kjønn og etnisitet” 

Her trengs en viss kontekstforståelse: Som tidligere nevnt hevder Ivar Frønes, som var 

hovedarkitekten bak etableringen av KULKOM i 2003, at emnene kjønn og etnisitet var ment 

å gis som fordypningsemner for KULKOM-studentene. Når vi nå likevel har lagt opp et nytt 

pensum som rommer mer av både kjønn og etnisitet, er det fordi vi siste år har fått nye 

forelesere med spesiell interesse for disse emnene. Dette gir gode muligheter for å knytte 

disse temaene nærmere KULKOM-perspektivene også innenfor kjerneundervisningen.  

 

 

6. ”Ingen undervisning på engelsk, ingen tilrettelegging for innreisende studenter” 

Programrådet mener at dette er en sak som må tas opp på et høyere nivå. Vi vil imidlertid 

bemerke at stadig flere av KULKOMs studenter tar emner i utlandet. Slik tilrettelegger 

programmet for et visst mangfold i studiespråk og -erfaringer, riktignok sett fra våre egne 

studenters ståsted. 

 



 

7. ”Mangler arbeidslivsrelevans, lite ferdighetstrening eller praksiseksponering i 

studietiden” 

Programrådet ønsker å tydeliggjøre KULKOMs arbeidslivsrelevans i undervisningen. Her er 

det rom for mer kreativ kombinasjon av teoretisk og erfaringsbasert læring, ikke minst 

gjennom oppgaver som krever innsamling og bearbeiding av empiri.  

 Trening i muntlig og skriftlig fremstilling av forskningsresultater eller egne prosjekter 

kan styrkes. Noe av dette gjøres allerede i enkelte av kjerneemnene. Men slike oppgaver kan i 

større grad utføres i tilknytning til obligatorisk seminarvirksomhet. 

Det kan videre være nyttig å invitere ulike folk fra arbeidslivet, gjerne også tidligere 

eller nåværende studenter, til å fortelle om sine erfaringer. Dette har vi allerede startet med. 

Evalueringsgruppen foreslår å etablere et ”prosjektseminar” i studieløpet, noe liknende 

Humanistisk prosjektsemester på HF. Etter programrådets mening ville det være for 

ressurskrevende å etablere et slikt tilbud innenfor eksisterende rammer. Om SV-fakultetet 

oppretter noe slikt, vil vi vurdere det som et svært interessant tilbud til våre studenter. Ikke 

minst vil det være nyttig for de studentene som vil benytte KULKOM-graden som 

yrkesforberedende utdannelse. 

 

 

8. ”Lav bevissthet om egen, spesifikk kompetanse blant studentene” 

Den omorganiseringen som ble gjort i 2005-06 med hensyn til fastere programstruktur, har 

etter hvert virket positivt med hensyn til studentenes bevissthet om egen kompetanse. Både 

kullfølelse og faglig selvtillit ser ut til å være styrket. Den faglige selvtilliten kan likevel 

videreutvikles gjennom en mer bevisst utnyttelse av tverrfaglig kompetanse og problemløsing 

knyttet til programmet. Dette vil forsøkes nedfelt både i undervisningssammenheng og i 

programmets nettpresentasjoner.  

Når det gjelder spesifikasjoner av hva KULKOM kan brukes til i arbeidslivet, hevder 

enkelte av programrådets medlemmer at de er skeptiske til å gå alt for detaljert til verks.  

Erfaringsmessig kan en del studenter henge seg for mye opp i enkelthetene i disse forslagene 

og dermed oppleve dem som begrensninger, snarere enn muligheter. 

 

 

9. ”Mangler videreføring til eget masterprogram” 

Vi i programrådet er glade for at evalueringsgruppen vurderer bachelorgraden i Kultur og 

kommunikasjon som egnet til videreføring i form av en egen mastergrad. Mange av 

KULKOMs studenter har ønsket et slikt tilbud. Som nevnt tilbyr Psykologisk institutt fra i 

høst et nytt mastergradsprogram i kultur og kommunikasjon. Vi venter med spenning på 

resultatene fra dette. Et tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i dette, kunne vært 

interessant. Imidlertid tør vi ikke skru forventningene for høyt når det gjelder øvrig 

masterpåbygging. Enkelte studenter har tidligere blitt svært frustrert over at et forespeilet 

tilbud likevel ikke har blitt noe av, og det i den grad at de ikke har kunnet glede seg over det 

tverrfaglige bachelortilbudet de faktisk får. Vi vet at en eventuell masterpåbygging er 

ressurskrevende. Vi vet også at UiO har et overordnet mål om færre, ikke flere mastertilbud. 

Vi avventer derfor avgjørelser på høyere nivå før vi gjør noe aktivt i forhold til dette. 

 

Oslo, 2. september 2007 

Anne Krogstad 

Programleder for KULKOM 


