
 

 

Studiekvalitetsrapport for 2007 

KULKOM-programmet 

 

1. Inntakskvalitet 

Endringer i inntakskvaliteten: Det er høye inntakskrav gjennom Samordna opptak på KULKOM-

programmet (primær 49,4 og ordinær 53,0 i 2007). Endringen i poengkrav fra 2006 til 2007 er på 

henholdsvis 0,6 og 1,1 prosent. Det har, i likhet med de fleste andre programmene på fakultetet, vært 

en nedgang i primærsøkere fra 2006 til 2007 (-17,4 prosent). Hva nedgangen skyldes er usikkert. 

Sammenliknet med de fleste andre samfunnsvitenskapelige studier er andelen primærsøkere per plass 

likevel høy: Søkertallet er på 1546 med en opptaksramme på 60.  

KULKOM-programmet tiltrekker seg flinke og unge studenter, og programmet får således de 

studentene det ønsker. Tilbakemeldinger fra lærere og seminarledere med erfaring fra andre fag er at 

studentene er svært arbeidsomme og pliktoppfyllende.  

Nettsider og faktaark om KULKOM er grundig revidert siste år, og  informasjonen om programmet er 

nå god.  

 

2. Rammekvalitet 

Tiltak når det gjelder universell utforming av læringsmiljøet: Ingen på programnivå. Er ikke dette 

først og fremst tiltak på fakultetsnivå? 

Klager på avvik i læringsmiljøet: I studentevalueringen våren 2007 er de fleste studentene 

mellomfornøyde med det fysiske læringsmiljøet. Studentene på det tverrfaglige programmet kunne 

trenge et eget fysisk rom som kun er deres, ikke minst fordi fire ulike institutter er involvert. Alle 

disiplinære studenter har dette ved sine institutter. Imidlertid er tilbakemeldingene på det sosiale 

miljøet veldig gode, særlig blant førsteårsstudentene. 

Beskrivelse og vurdering av gjennomførte og planlagte kulltiltak: Høsten 2006 ble det arrangert en 

oppstartssamling med foredrag av Kristine Koht. Erling Dokk Holm ble invitert til en tilsvarende 

oppstartsamling høsten 2007. Ketil Rolness holdt foredrag for studentene høsten 2006 og høsten 2007. 

Jostein Gripsrud, som er en sentral lærebokforfatter på KULKOM, holdt en gjesteforelesning for 

studentene våren 2007. Dag Asbjørnsen holdt en forelesning våren 2007. Disse tiltakene fikk stor 

oppslutning og svært god respons fra studentene. 

I tillegg til de nevnte arrangementene har KULKOM et aktivt Programutvalg (PU). Som nevnt er det 

sosiale miljøet godt, spesielt blant første- og andreårsstudentene. Dette er ikke et fenomen som har 

kommet av seg selv, men skyldes blant annet PUs utvidelse av fadderopplegget, som regnes som et av 

de beste på fakultetet. PU har organisert hytteturer høsten 2006 og høsten 2007. Sommerfest og 

julebord vil også komme. Studentene har videre innført et kro-arrangement som holdes med jevne 

mellomrom, noe som er svært vellykket og som har ført til et mye bedre sosialt miljø enn på tidligere 



 

 

kull. PU har videre arrangert filmkveld i forbindelse med seminaroppgaver, og planlegger dessuten å 

lage egne faglunsjer for studentene samt karriereintervjuer. 

Disse aktivitetsformene vil videreføres fremover. Blant annet skal Jostein Gripsrud holde et foredrag 

for samtlige KULKOM-studenter i april 2008.  

Videre har vi bestemt at studiekonsulenten Araz Dara vil innkalle hver og en av førsteårsstudentene til 

obligatorisk møte med tanke på videre studieløp. Gjennom disse samtalene vil vi kunne fange opp mer 

av hva som skjer blant studentene, ikke minst med tanke på å kunne forebygge problemer som 

misnøye, frafall og lignende. 

 

3. Programkvalitet 

Endringer i studietilbudet: Det er ingen vesentlige endringer i dette. 

Helheten og sammenhengen i studieprogrammet: Denne vurderes som god. Dette har sammenheng 

med at vi siden 2005 har lagt opp til mindre valgfrihet og fastere struktur. Denne endringen har ført til 

at studentene tar de samme emnene de tre første semestrene. Også seminarene har siste året fått en 

strammere struktur og er i større grad blitt gjort obligatoriske. 

Internasjonalisering: Det er gode muligheter for utenlandsopphold på programmet. Programmet har 

en egen utvekslingsavtale med Universiteit Maastricht, Nederland, som studentene på programmet har 

fortrinn på. Studentene på programmet anbefales også å benytte seg av fakultetets avtale med 

Goldsmiths College, University of London, som har et godt fagtilbud innenfor programmets 

temaområde. Utenlandsopphold anbefales lagt til studieprogrammets fjerde eller femte semester. 

Antallet studenter som velger å ta et utenlandsopphold på programmet, har holdt seg stabilt de siste to 

årene, men ser ut til å øke i 2008. 

Programmet legger ikke til rette for lærer-/forskermobilitet eller opphold ved institusjoner i utlandet. 

Dette har lærernes egne institutter ansvar for. Det gis ingen uttelling i timeregnskapet for lærere når de 

underviser i utlandet. 

Videreutdanningstilbud: Ingen eksisterende videreutdanningstilbud, men enkelte KULKOM-

studenter har hatt glede av å ta humanistisk prosjektseminar etter bachelor. KULKOM har ellers ingen 

umiddelbare planer om eget videreutdanningstilbud på programnivå, med mindre man her mener 

videreføring av KULKOM på masternivå, eksempelvis som egen studieretning innenfor en eller flere 

av disiplinene. 

 

4. Undervisningskvalitet 

Læringsutbytte og kandidatenes kompetanse: Alle evalueringer siste år viser at læringsutbyttet er 

godt. Foreleserne får ros for sin undervisning, ikke minst av førsteårsstudentene. 

Sammenheng mål, undervisning og vurdering: Foreløpig har de nye kunnskaps-, ferdighets- og 

holdningsmålene og vitnemålstekstene hatt preg av å være en pålagt oppgave. Men vi ser ikke bort fra 

at dette arbeidet kan øke bevisstheten om hva vi vil med programmet. Om dette vil ha noen effekt på 

undervisningskvaliteten er usikkert. 



 

 

Tiltak for å heve undervisningskvaliteten: Vi har allerede høyt kvalifiserte undervisere med god 

pedagogisk kompetanse. Her er ingen tiltak iverksatt.  

Våren 2007 gjennomførte vi en omfattende pensumrevisjon i forbindelse med antropologi- og 

sosiologipensumet på KULKOM1001. Dette har vi fått svært gode tilbakemeldinger på fra studentene. 

KULKOM3090 har fått flere seminarer. 

Vi har satset mer aktivt på å få tak i seminarledere som tidligere har tatt KULKOM – i og med at 

selvrekruttering nå er blitt mulig. Her er tilbakemeldingene gode.  

Høsten 2007 ble det også laget nye emnebeskrivelser på KULKOM1001 og KULKOM3090. 

 

5. Resultatkvalitet 

Tiltak mht. arbeidslivsrelevans: Tidligere KULKOM-studenter er invitert av programleder til å 

fortelle om KULKOMs relevans i forhold til deres senere arbeidslivserfaring. I den forbindelse takker 

vi fakultetet for å ha gjennomført en nyttig alumniundersøkelse der ferdige kandidater svarer på om de 

kan tenke seg å bli kontaktet for karriereintervju og lignende.  

Nettsidene er blitt mer detaljert når det gjelder videre jobbmuligheter.  

Studiepoengsproduksjon: Studentene som begynte høsten 2004, avla 27,8 studiepoeng i reelt snitt 

våren 2007, noe som er det tredje høyeste på fakultetet. Det reelle snittet for våren 2006  var på 28,9. 

Vi regner med at den fastere strukturen på programmet og den bevisste satsingen på å styrke 

kullfølelse og faglig identitet har betydning for studiepoengproduksjonen. 

Bruk av karakterskalaen: Alle emner på KULKOM sensureres med utgangspunkt i en fagspesifikk 

karakterbeskrivelse for KULKOM, som legges ved alle sensurutsendelser. Den fagspesifikke 

beskrivelsen tar igjen utgangspunkt i de nasjonalt fastsatte karakterbeskrivelsene. Vi forsøker i stor 

grad å anvende et rotasjonsprinsipp for sensurering, slik at flere sensurerer sammen. Dette, samt 

sammensetning av interne og eksterne sensorer, sikrer en mest mulig rettferdig vurdering. 

Avslutningskarakterene på KULKOM har over en lengre periode vært i tråd med eller noe bedre enn 

normalfordelingen. Avslutningskarakterene våren 2007 hadde et snitt på C. Det er ikke 

iverksatt/planlagt egne tiltak for å følge opp de nasjonale fagrådenes rapporter om karakterbruk. 

Tilsynssensor for studieåret 2006/2007 har merket seg at karakterene er ganske så normalfordelte og er 

ikke helt sikker på om det er riktig. Han spør om de ikke burde vært litt bedre.  

Frafall første år: Lite frafall: Gjennomsnittlig frafall 2004-2006 er 29 prosent. Sammenliknet med 

andre programmer ligger KULKOM nest best an på fakultetet. 

 

6. Styringskvalitet 

Tilsynssensorordningen: Tilsynssensor er enig i det den periodiske evalueringsgruppen trekker frem 

av positive trekk ved programmet, men er sterkt kritisk til flere av de anbefalte tiltakene. Han er også 

skeptisk til bruk av studentevalueringen på nett i den grad svarprosenten er lav. Her er anbefalingen å 

jobbe frem andre metoder for tilbakemelding. For øvrig berømmer han de faglige ansvarlige for vilje 



 

 

til å lytte og ta kritikk. Når det gjelder bruken av karakterskalaen, stiller tilsynssensor spørsmål om 

ikke studentene burde hatt noe bedre karakterer – i og med at opptakskravet på programmet er høyt. 

Programrådet er noe delt mht. til verdien av tilsynssensors siste rapport. 

Evalueringer: Programmet har siste år hatt en større periodisk programevaluering – noe som gjøres 

hvert fjerde år. Vi har laget en detaljert oppfølgingsplan i forhold til denne. Vi har gjennomført 

midtveisevalueringer og sluttevalueringer på KULKOM1001 hvert semester – selv om dette emnet går 

over to semestre. Vi har foretatt studentevaluering på nett for hele KULKOM og for KULKOM3090 

våren 2007. Fakultetet har gjennomført en interessant alumniundersøkelse blant ferdige kandidater på 

blant annet KULKOM våren 2007. Alle disse evalueringene tas på alvor. De legges frem og diskuteres 

i programrådsmøter, og i den grad programrådet er enig i innspill og ser muligheter for å forbedre 

programmet, gjør vi det.  

Tiltak som bidrar til forankring av kvalitetskultur:  Det er brukt mye tid på evalueringer og forsøkt 

formidlet beskjed om at evalueringer er viktige. På bakgrunn av disse har vi blant annet endret store 

deler av pensumlitteraturen og økt antall seminarer, en sammenheng vi har tydeliggjort for studentene 

ved flere anledninger. Siden nettevalueringer gjerne innebærer lav svarprosent, vil vi, i den grad det er 

mulig, forsøke å anvende andre metoder. 

 

7. Konklusjon og veien videre 

Samarbeid med andre fakulteter, institutter og programmer: Dette samarbeidet er godt. Høsten 2007 

opplevde vi imidlertid at IMK endret en emnekode fra 2000- til 3000-nivå på et av KULKOMs 

kjerneemner – uten at vi fikk beskjed om dette i god nok tid til å gjøre noe med det. Slike ting kan lage 

kluss i den anbefalte progresjonen på vårt program. Dette har IMK beklaget og forsøkt å kompensere 

for ved tettere seminaroppfølging. 

Når det gjelder utvikling av studiekvalitet dreier tiltakene seg først og fremst om en større 

pensumrevisjon på KULKOM1001, en mindre pensumrevisjon på KULKOM3090, bruk av tidligere 

KULKOM-studenter som seminarledere, flere seminarer på KULKOM3090, strammere og mer 

obligatorisk seminaropplegg, flere tilbud når det gjelder eksamensformer (blant annet mulighet til å 

lage egne wiki-eksamensoppgaver, noe studentene liker godt), et svært aktivt Programutvalg som har 

godt samarbeid med programledelsen, bedre nettsider og tydeligere læringsmål.  

Vi er nysgjerrige på hvordan den nye tverrfaglige masteren på Psykologisk institutt (Kultur, samfunns- 

og sosialpsykologi) etter hvert vil fange opp de KULKOM-studentene som ønsker å ta en tverrfaglig 

master. Videre er vi opptatt av mulighetene for å lage flere studieretninger på masternivå som er mer 

tilpasset de som har tatt KULKOM. 

 

Oslo, 29. Februar 2008 

 

Anne Krogstad 

Programleder for KULKOM 


