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1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av programmet 
 

 

1.1. Gjennomføringen av programmet 

 
Programmet går etter planen, og helheten og sammenhengen i studieprogrammet vurderes som god. 

Dette skyldes hovedsakelig at vi de siste årene har lagt opp til mindre valgfrihet og fastere struktur. 

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. En større 

pensumrevisjon er nok hovedgrunnen til at studentene nå også vurderer programmet som 

innholdsmessig helhetlig, en tilbakemelding vi ikke tidligere har fått. 

KULKOM-programmet tiltrekker seg flinke og unge studenter. Tilbakemeldinger fra lærere og 

seminarledere med erfaring fra andre fag er at studentene er svært arbeidsomme og aktive. Flere enn 

før har enten tatt eller planlegger å ta et semester i utlandet. 

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 (2.9.07). KULKOMs programråd anser 

programevalueringen som et godt dokument for videreføring av bachelorprogrammet, dette til tross for 

at evalueringen var preget av mange feil og misforståelser. 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. Denne vurderingen bekreftes i de mange 

studentevalueringene siste år på KULKOM1001 og KULKOM3090. 

Det har vært gjennomført en lang rekke arrangementer for studentene siste år. Disse vil beskrives 

nærmere under nest siste punkt.   

Studiekonsulenten Araz Dara har for første gang innkalt hver og en av førsteårsstudentene til 

obligatorisk møte med tanke på videre studieløp. Tiltaket har vært relativt tidkrevende, men samtalene 

vurderes som svært nyttige siden alle studenter nå følges opp individuelt. 

 

 

1.2. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra programplanen 

 

Ingen store avvik. 

 

 

1.3. Oppsummering og kommentarer til gjennomføringsdata 

 

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 var, i likhet med de fleste andre programmene på fakultetet, en nedgang i 

primærsøkere fra 2006 til 2007. 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. Og tar vi med søkertallene fra opptaket i 

2008 har KULKOM en økning på 31 prosent i antall førsteprioritetssøkere, den største på 

fakultetet. Inntakskravet er her 50,6 for primærsøkere og 53,5 for ordinære søkere. 

 

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. 

 

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. 

Tilsynssensor for studieåret 2006/2007 merket seg at karakterene var ganske så 

normalfordelte og spurte om ikke studentene burde hatt noe bedre karakterer – i og med at 

opptakskravet på programmet er såpass høyt. Våren 2008 har gjennomsnittet da også gått fra 

C til B. 

 

Det er lite frafall på dette programmet. Gjennomsnittlig frafall 2004-2006 var på 29 prosent. 

Sammenliknet med andre programmer ligger KULKOM nest best an på fakultetet. 
 

1.4. Er det fanget opp indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? 

Samtlige forelesere får gode eller svært gode tilbakemeldinger på sine forelesninger i 

evalueringene fra studentene på KULKOM1001 og KULKOM3090. Det samme gjør 

seminarlederne på de samme emnene. Videre gjør programutvalget en svært god jobb. 

 

 

1.5. Er det fanget opp indikasjoner på sviktende kvalitet? 
 

Høsten 2007 endret IMK en emnekode fra 2000- til 3000-nivå på et av KULKOMs 

kjerneemner det tredje semesteret – uten at vi fikk beskjed om dette i god nok tid til å gjøre 

noe med det. Dette laget kluss i den anbefalte progresjonen på vårt program våren 2008. 

Emnet har således fått mye klager fra studentene. IMK har i et møte beklaget glippen og 

forsøkt å kompensere ved tettere seminaroppfølging av studentene. Vi diskuterer nå to 

alternativer for våren 2009: Enten at KULKOM-studentene bytter til et annet medieemne, 

eller at det emnet som ble gitt høyere emnekode igjen tilpasses våre studenter.  

 

1.6. Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 

 

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

pensumrevisjon på KULKOM1001, en mindre pensumrevisjon på KULKOM3090, mer 

systematisk 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), nye faktaark og grundig reviderte nettsider, blant annet med nye emnebeskrivelser 

og tydeligere læringsmål.  



 

Det er brukt mye tid på evalueringer. På bakgrunn av disse har vi blant annet endret store 

deler av pensumlitteraturen og økt antall seminarer. Alle evalueringer 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.  

 

Vår erfaring er at gjesteforelesninger og sosiale arrangementer har styrket både den sosiale og 

faglige identiteten siste år. Høsten 2007 ble det arrangert et orienteringsmøte som inkluderte 

et faglig foredrag av Willy Pedersen og en oppstartssamling med foredrag av Erling Dokk 

Holm. Ketil Rolness holdt foredrag for studentene høsten 2006 og høsten 2007. Jostein 

Gripsrud, som er en sentral lærebokforfatter på KULKOM, holdt gjesteforelesninger for 

studentene våren 2007 og 2008. Dag Asbjørnsen holdt en forelesning våren 2007. Tidligere 

studenter har vært trukket inn i undervisningen for å fortelle om KULKOM, enten sett fra 

masternivå eller fra arbeidslivet. Alle disse tiltakene har fått stor oppslutning og svært god 

respons fra studentene.  

 

KULKOM har et svært aktivt Programutvalg. Det sosiale miljøet vurderes som svært 

inspirerende og godt. 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 hyttetur høsten 2007. Studentene har innført et kro-arrangement som holdes 

med jevne mellomrom, noe som er svært vellykket og som har ført til sterk kullfølelse. PU har 

videre arrangert filmkveld i forbindelse med seminaroppgaver, og planlegger dessuten å lage 

egne faglunsjer for studentene samt karriereintervjuer. På ”Fagkritisk dag” inviterte PU 

tidligere og nåværende programleder (hhv. Ivar Frønes og undertegnede) for å fortelle om 

KULKOM. I tillegg holdt Charlotte Bik Bandlien foredrag om sine arbeidslivserfaringer i et 

reklamebyrå. 

 

 

2. Forslag til tiltak for å forbedre studieprogrammet 
 

Siden nettevalueringer gjerne innebærer lav svarprosent, vil vi, i den grad vi finner det 

hensiktsmessig, forsøke å anvende andre metoder. 

 

For KULKOM1001, som går over to semestre (høst og vår), vil programrådet diskutere 

muligheten for å innføre en eksamen/obligatorisk emneoppgave også på slutten av 

høstsemesteret. 

 

For øvrig viser vi til den oppfølgingsplanen (2.9.07) vi skrev i forbindelse med periodisk 

programevaluering i 2007. 
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