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RAPPORT FRA EVALUERINGSGRUPPEN 

FOR PROGRAMEVALUERING AV 

Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon (Kulkom-programmet) 

 

Evalueringsgruppen har bestått av: 

 Professor Fanny Duckert, Psykologisk Institutt, UiO (leder) 

 Professor Billy Ehn, Kultur og medier, Umeå Universitet 

 Spesialrådgiver Baard M. Johannesen, NHO 

 

Gruppen har lest dokumenter, sjekket internettinformasjon, hatt et heldagsmøte 

(13.02.2007) og ellers kommunisert via e-post. 

På heldagsmøtet møtte gruppen Anne Krogstad (programleder) og Adelheid Huuse 

(administrativt ansvarlig).  I tillegg hadde gruppen samtaler med følgende studenter: 

Karoline Tømte, ferdig kandidat første kull, Ingvild Kielland (2. semester), Andre Nilsen 

(4. semester) og Marianne Ligård (6. semester) 

 

Evalueringsgruppen har erfart at det finnes en stor grad av entusiasme, både blant lærere 

og studenter for dette programmet.   

 

Visjoner og mål 

BA-programmet er et tverrfaglig program, basert på emner fra SV og HF fakultetene. 

Uttrykt visjon for programmet er tverrvitenskapelighet gjennom å integrere sosiologi, 

psykologi, sosialantropologi og mediekunnskap i en treårig utdannelse. Det er søkt en 

kunnskapsbredde gjennom en ambisjon om at studentene skal kunne anvende teorier og 

metoder fra flere ulike disipliner. Det spesielle grunnlaget som gir fordel i videre studier, 

er det tverrfaglige perspektivet. Det spesielle ”kulkom”-perspektivet består i at fire ulike 

emner skal kunne være et fundament for en ny måte å tenke og analysere samfunn og 

kultur på. Dette gir en bredde og utvidet perspektiv.  

Læringsmålene er imidlertid noe diffuse og kunne vært bedre definert. Hva er den 

overordnede, samlede visjonen for studiet og hvilke synergiprosesser legges det opp til?   
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De som startet programmet, var genuint tverrfaglige i sin orientering, derfor lite faglig 

kniving og konkurranse innad i programmet. Problemene kommer ved overgangen  til 

disiplinære masterprogrammer.  Særlig psykologi har vært bekymret for lav 

metodekompetanse hos kulkom-studentene.  Men metodeundervisningen har blitt justert 

for å møte dette. 

 

Det var opprinnelig ment å lage en mastergrad på toppen.  Dette har foreløpig ikke 

lykkes, men er sterkt ønsket både av studenter og lærere. 

 

. 

Struktur og ressursbruk 

Sosiologi er verstskapsinstitutt og har den største fagporteføljen. Programleder: 20% 

stilling, Administrativt ansvarlig: 40% stilling.  De tverrfaglige emnene gis av de ulike 

instituttene. Det er 4 obligatoriske emner som felles for alle studentene. 

 

De første tre semestrerne er kullet samlet, deretter tar de ett semester med frie emner, før 

de spesialiserer seg i forbindelse med BA-oppgaven. 

 

Undervisningsmengde: 2 timer forelesning + 2 timer seminar per emne per uke i 10 uker: 

I gjennomsnitt 12 timer per uke. 

 

Innføringsemnene og fordypningsemnene krever mest ressurser. Innføringsemnet er 20 

studiepoeng og har bare kulkomstudenter, i motsetning til andre emner hvor studentene er 

blandet med studenter fra andre studieprogrammer. God erfaring med dette, da det gir en 

styrket opplevelse av felles identitet blant studentene.  

 

Bacheloroppgaven blir opplevd både av programleder og studentene å være dimensjonert 

for liten til å kunne favne alt det faglige som man har fått med seg tidligere i studiet. Men 

de er ikke sikre på om løsningen ville være å foreslå en økning til 20 studiepoeng, på 

bekostning av andre emner. Det ble utrykt bekymring for om dette vil redusere 

muligheten til å søke andre masterstudier (blir for lite til fordypningsemner). 
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Økonomi: Fakultetet selv har ansvar for bare to emner.  De enkelte instituttene leverer 

øvrige emner. På grunn av høy gjennomstrømning, gis det gode studiepoenginntekter. 

Programmet er i balanse når det gjelder inntekter og utgifter. 

 

Helhet og sammenheng: 

Det første året synes noe kaotisk og strevsomt. Studentene nevnte at lærerne ikke syntes å 

snakke nok sammen og visste for lite om hverandres temaer. Temaene kunne vært bedre 

integrert. Etter hvert mer system og en felles forståelse. Studentene ser bedre en rød tråd 

og opplever at de får en humanistisk og samfunnsvitenskapelig bredde som er verdifull.  

Dette er vel ikke så uventet, men heller en ikke uvanlig konsekvens av denne typen 

flerdisiplinære programmer; i begynnelsen er det forvirring, siden klarner sammenhengen 

 

Pensum 

Litteraturlistene er noe vanskelig tilgjengelige og uoversiktlige ut fra nettinformasjonen.  

Det ramses opp en mengde bøker/artikler hulter til bulter.  Noen ganger alfabetisk, andre 

ganger ikke. Dette gjør det litt vanskelig å vite hvordan litteraturen egentlig henger 

sammen med undervisningen.  Hvordan henger for eksempel artikkelen ”Bør du lære 

trettenåringen å drikke?” sammen med neste artikkel på listen: ”Underutvikling, utvikling 

og utviklingsgeografi – en innledning”? Dette fremkommer kanskje bedre i andre deler 

av studieplanen? Litt klarere blir det når man går inn i undervisningsplanen og ser på 

rubrikkene der, men ikke mye. Det er store hopp mellom ulike emner og 

problemstillinger.  Men dette fungerer kanskje bedre i praksis, siden studentene selv i 

liten grad klaget over dette.  

 

Av 80 titler er 22 på engelsk, resten på norsk, med noen enkeltinnslag av svenske/danske 

titler. Flere av tekstene er skrevet av lærerne på kursene.  Mesteparten (3/4) er utgitt i 

perioden 1990-2006.  Av lærebokforfatterne er det dobbelt så mange menn som kvinner.  

 

Når det gjelder kjønn og etnisitet som aspekter i kurslitteraturen, finnes en lengre artikkel 

om kjønn og metode, men ingen om etnisitet – hvis man skal ta utgangspunkt i titlene.  
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Studentenes bakgrunn, gjennomføring og mål med studiet. 

Programmet tar opp 60 studenter per år. 40-50 gjennomfører på normert tid. Dominert av 

skoleflinke, norske jenter. Studentene har svært variert utdannelsesbakgrunn. Noen 

kommer direkte fra videregående, noen har andre universitetsfag fra før og noen kommer 

fra BI. 

 

Flere av dem vi snakket med er interessert i en Kulkom-Master. Men det er også noen 

som er interessert i en master i organisasjonspsykologi.  Disse kan imidlertid ikke komme 

inn der, fordi de ikke får plass på 3000 emnet i organisasjonspsykologi. Studentene 

opplever dette som urettferdig, fordi de da ikke får noen mulighet til å kvalifisere seg til 

denne masteren. 

 

En aktiv studentorganisasjon har laget en meget vellykket fadderordning. Denne har 

skapt en sterk kullopplevelse. Studentene blir raskt trygge på hverandre.  Derfor lav 

terskel på å stille spørsmål og være aktive på forelesninger. De opplever seg selv som 

flinke og aktive studenter.  

 

Internasjonalisering:  

Det har vært en sterk økning i antall studenter som drar utenlands, gjelder særlig 4 og 5. 

semester. Imidlertid er det ingen emner på engelsk og lite fokus på etnisk mangfold i 

studiet.  Det er heller ingen spesiell tilrettelegging for innreisende studenter.   

 

Alle studentene vi møtte hadde reist mye og hadde mye internasjonal eksponering.  De 

var positive til å ha mer av undervisningen på engelsk, men da av lærere som behersker 

engelsk godt. De mente at i en del tilfelle ville problemet i større grad være manglende 

engelskkompetanse blant lærerne enn blant studentene 

 

De var også bevisste på at de gjennom selve studiet fikk liten tverrkulturell eksponering. 

Men hadde ikke noen klare ideer om hva som burde gjøres med dette. 
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Programmet har ikke tatt noe initiativ til rekruttering av studenter med ikke-norsk etnisk 

bakgrunn. Programleder er oppmerksom på dette og ønsker å arbeide videre med dette. 

Til tross for at det er dominans av kvinnelige studenter, er det lite fokus på 

kjønnsrelaterte temaer. Undervisning og pensum er maskulint dominert.  

 

Studentene var ikke selv så opptatt av dette.  De mente imidlertid at pensumet nok 

kanskje er noe for gammeldags i forhold til dagsaktuelle temaer. 

 

 

Ferdigheter og arbeidslivsrelevans 

Til tross for at programmet med sin tverrvitenskapelige orientering er en 

pionervirksomhet i akademia, har det en nokså konvensjonell tilnærming til de 

intellektuelle læringsmålene å kunne analysere, teoretisere og tenke kritisk. Målene er for 

vagt definert og sier ingen ting om de praktiske og arbeidslivsmessige ferdigheter som 

denne utdannelsen skal gi. Studentene har derfor vanskelig for å formulere konkret hva 

de har lært seg. 

 

Når vi spør studentene selv om hva de får av spesiell kompetanse, fremhever de selv at de 

kan bruke faget i veldig forskjellige sammenhenger, ut fra egne interesser og andre 

faglige aktiviteter. Særlig viktig er at de kan tolke koder og kultur.  

Men studentene uttrykker også sterkt et behov for tydeligere definering av hvilken 

spesifikk kompetanse de får i BA-programmet. De kan mye, men er usikre på hva dette 

faktisk er.  

 

Det bør være mulig i større grad å trekke på studentenes egen erfaringer og bakgrunn og 

hvordan kunnskapen kan anvendes i deres egen virkelighet. Studentene har savnet gode 

eksempler på hvordan man kan knytte sammen teori og empiri. Programleder ønsker selv 

et sterkere fokus på samfunnsrelevante temaer og at studentene skal bli eksponert for 

aktuelle temaer. Hun nevnte også ønsker om å åpne muligheten for studenter til for 

eksempel å lage egne filmer. 
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Arbeidslivsrelevans nå: Programmet har gitt for liten selvfølelse og opplevelse av å ha 

konkrete ferdigheter som er relevant for arbeidslivet.   

De vi snakket med opplever at BAen er meningsfull i seg selv. Men alle er enige om at 

det trengs mer merkevarebygging rundt graden. Studentene er for dårlig på teamarbeid, til 

å markedsføre seg selv og til å definere sine faktiske ferdigheter overfor arbeidslivet. De 

trenger mer praktisk anvending av faget og bevisstgjøring av egen tradisjon og 

kompetanse.  

 

Flere av studentene nevnte at de har tenkt på å ta tilleggsfag på BI for å få en tydeligere 

arbeidslivskompetanse.  

 

I løpet av de tre årene får ikke studentene noen praksiseksponering, og får heller ikke 

møte potensielle arbeidsgivere eller andre representanter for samfunnet utenom 

universitetet. 

 

Av det første kullet, er det usikkert hvor mange som har gått ut i jobb.  Men noen har 

vendt tilbake til programmet som seminarledere. 

 

Konklusjoner og forslag til tiltak 

 Populært studium 

 Populære lærere 

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

lærerne 

 Diffuse læringsmål 

 Mangler en klarere overordnet, samlet visjon for studiet og hvilke 

synergiprosesser det legges opp til 

 Sterk kvinnedominans blant studentene, men mannsdominert pensum 

 For dårlig fokus på kjønn og etnisitet 

 Ingen undervisning på engelsk 

 Ingen tilrettelegging for innreisende studenter 

 Mangler arbeidslivsrelevans 

 Lite ferdighetstrening eller praksiseksponering i studietiden 

 Lav bevissthet om egen, spesifikk kompetanse blant studentene 

 Mangler videreføring til eget masterprogram 
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De fleste av de problemer og utfordringer som er nevnt, kan løses med mindre justeringer 

og enkelttiltak innenfor studieprogrammets rammer. 

 

Det er imidlertid to hovedtiltak som skiller seg ut:  

 Innføring av større grad av ferdighetstrening og praksiseksponering i 

studieprogrammet.  Det må være mulig også for universitetet å lage treårige 

utdannelsesprogrammer som er anvendbare i arbeidslivet, som samtidig kan 

danne grunnlag for videre studier. På samme måte som ved HF-Fakultetet, bør det 

etableres et ”prosjektseminar” i studieløpet (kanskje som et fellestiltak for alle 

BA-studentene ved SV-Fakultetet).  Dette vil nødvendigvis komme i et 

konkurranseforhold til et utenlandsopphold, men vil være et svært viktig tilbud for 

de studentene som ønsker å bruke BA-graden som en yrkesforberendende 

utdannelse. 

 Egen Mastergrad for kulkom-studentene.  Dette kan gjøres gjennom etablering av 

et eget masterprogram.  Imidlertid tilbyr Psykologisk institutt fra høsten 2007 et 

nytt mastergradsprogram i kultur og kommunikasjon med 15 studieplasser. Dette 

programmet har base i den samme delen av psykologimiljøet som var med å 

etablere kulkom-programmet. Her ligger det altså til rette for en relevant 

videreføring for kulkom-studentene.  Vi finner det naturlig å foreslå et tverrfaglig 

samarbeid, med utgangspunkt i dette masterprogrammet. 

 

Oppsummeringsvis vil evalueringsgruppen peke på at Kulkom-programmet er en 

interessant, tverrfaglig nyskaping. I all hovedsak virker det som om både studenter og 

ansatte ser på studietilbudet som et positivt tiltak. Evalueringsgruppen er enig i dette. 

Med noen mindre justeringer, samt de to større endringene som foreslås 

(”prosjektseminar” og egen master), mener gruppen at Kulkom-studiet vil ha gode 

muligheter til i fremtiden å stå frem som et godt eksempel på endringer i studietilbudet 

etter universitetsreformen. 

 

Oslo, 8.3.2007 

 

Fanny Duckert   Billy Ehn  Baard Meidell Johannessen 


