
 

 

Studiekvalitetsrapport for 2008 

KULKOM-programmet 

 

1. Inntakskvalitet 

Endringer i inntakskvaliteten: Opptaksrammen på KULKOM er som før – 60 studenter hvert år – 

men det er en sterk økning i antall søkere. Økningen i antall primærsøkere fra 2007 til 2008 var på 

41,5 prosent (fra 176 til 249), og økningen i antall ordinærsøkere var på 15,7 prosent (fra 1349 til 

1561).  

Samordna opptak viser videre at det er høyere inntakskrav på KULKOM-programmet i 2008 enn i 

2007. I 2008 var poenggrensen for primærsøkere på 50,6 og grensen for ordinærsøkere på 53,5. 

Tilsvarende tall for 2007 var henholdsvis 49,4 og 53,0.  

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

studentene det ønsker. Studentene er arbeidsomme og engasjerte.  

Informasjonen om programmet anses som god.  

 

2. Rammekvalitet 

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

Klager på avvik i læringsmiljøet: I studentevalueringen for våren 2008 er studentene mellomfornøyde 

(23 prosent) eller fornøyde (53 prosent) med det fysiske læringsmiljøet. De er noe mer fornøyde i 

2008 enn i 2007.  

Rapporter/klager ved instituttet/programmet:  Programutvalget har fått positive tilbakemeldinger fra 

studentene når det gjelder undervisning og faglig innhold, noe som er videreformidlet til ledelsen. 

Programutvalget har imidlertid mottatt melding om at seminarundervisningen på KULKOM1001 har 

vært litt lite eksamensfokusert og ensformig, idet den stort sett har bestått av studentpresentasjoner. 

Seminaropplegget på KULKOM1001 er nå gjort mer variert og eksamensfokusert. Blant annet blir 

tidligere eksamensoppgaver brukt aktivt i seminarundervisningen.  

Våren 2008 innkalte studiekonsulenten hver og en av førsteårsstudentene til obligatorisk møte med 

tanke på videre studieløp. Gjennom disse samtalene fanget vi opp mer av hva som skjer blant 

studentene, ikke minst med tanke på å kunne forebygge problemer som misnøye, frafall og lignende. 

Tilbakemeldingene viste stor entusiasme for programmet. Forsøksordningen vurderes som svært 

vellykket og vil videreføres.  

Behov for spesiell tiltak rettet mot førsteårsstudenten: Vi arrangerer hvert år informasjonsmøter og 

oppstartsforelesning. PU tar hånd om fadderordningen, arrangerer hyttetur og organiserer krokvelder. 

Dette fungerer utmerket. 



 

 

Generelt kunne studentene på dette tverrfaglige programmet imidlertid 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.  

 

3. Programkvalitet 

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

Endringer i læringsmål: Disse ble pålagt oss, men fungerer bra, ikke minst som retningsgivende for 

seminarundervisningen. 

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

med at vi de senere år har lagt opp til mindre valgfrihet og fastere struktur. Denne endringen gjør at 

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

strammere struktur og er mer i takt med undervisningen. Evalueringer viser at ”den røde tråden” nå er 

mer synlig for studentene. 

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 i perioden 

2005-07 årene, men har økt i 2008, da 15 KULKOM-studenter reiste på utveksling. Dette er en høy 

andel. 

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. KULKOMs leder har blitt 

invitert til å tenke langsiktig om et videreutdanningstilbud i samarbeid med andre kultur- og 

utdanningsinstitusjoner, men dette dreier seg om helt uformelle samtaler. 

 

4. Undervisningskvalitet 

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

godt. Foreleserne får ros for sin undervisning og sitt engasjement. Det samme får seminarlederne. 

Sammenheng mål, undervisning og vurdering: De nye kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmålene 

og vitnemålstekstene var pålagte oppgaver. Men dette arbeidet har økt bevisstheten om hva vi vil med 

programmet. Vi tror dette også har en viss effekt på undervisningskvaliteten. 

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

pedagogisk kompetanse. Her er ingen tiltak iverksatt.  



 

 

Den omfattende pensumrevisjon vi foretok i forbindelse med antropologi- og sosiologipensumet på 

KULKOM1001 i 2007 ser ut til å ha styrket disse to fagene for førstårsstudentene. 

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

nå er blitt mulig. Her er tilbakemeldingene gode.  

 

5. Resultatkvalitet 

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

fortelle om KULKOMs relevans i forhold til deres senere arbeidslivserfaring.  

Nettsidene er blitt mer detaljert når det gjelder videre jobbmuligheter.  

Fagpresentasjoner beregnet på arbeidsgivere er laget. 

Studiepoengsproduksjon: Studiepoengsproduksjon per student i 2008 var 44,6. I 2007 var 

studiepoengproduksjonen per student på 45,8. Til tross for en liten nedgang ligger nivået svært høyt 

sammenliknet med mange andre fag. 

Kvalitetssikring av sensur: 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 så langt 

det lar seg gjøre å anvende et rotasjonsprinsipp for sensurering, slik at flere sensurerer sammen. Dette, 

samt sammensetning av interne og eksterne sensorer, mener vi sikrer en mest mulig rettferdig 

vurdering. Vi vurderer å gjeninnføre justerende muntlig på KULKOM3090. 

Gjennomsnittskarakteren for KULKOM1001 og KULKOM3090 var B, som er bedre enn i 2007. For 

øvrig var karakterfordelingen følgende: 

                                                            VÅR 2008 

Karakter Kand. A B C D E 

KULKOM1001 50 16% 38% 34% 8% 4% 

KULKOM3090 32 13% 44% 31% 13% 0% 

 

Frafall første år: Frafall første år for 2008-kullet er på ni prosent, mens tilsvarende frafall for 2007-

kullet var på 22 prosent. Denne store nedgangen er vi fornøyd med. 

 

6. Styringskvalitet 

Forankring av kvalitetsarbeid: Programmet hadde i forfjor en større periodisk programevaluering – 

noe som gjøres hvert fjerde år. Vi laget en detaljert oppfølgingsplan i forhold til de forslagene 

Programrådet sluttet seg til, og har forsøkt å sette dem ut i livet siste år.  



 

 

Vi har gjennomført midtveis- og sluttevalueringer på KULKOM1001 og KULKOM3090. Vi foretok 

studentevaluering på nett for hele KULKOM og for KULKOM3090 våren 2008. 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.  

Tilsynssensor har evaluert emner og program hvert år siden KULKOMs oppstart.  

Tilsynssensorordningen: Til tross for enkelte tankevekkende innspill, er flere i programrådet av den 

vurdering at tilsynssensors rapporter de siste to årene har hatt lite å tilføre programmet. Vi har 

diskutert ulike løsninger på dette: Ordningen kan brukes sjeldnere, programrådet bør i større grad 

komme med konkrete bestillinger på hva vi ønsker av innspill, tilsynssensor bør møte flere av de 

ansatte og flere studenter før rapporter skrives, tilsynssensor bør involveres mer i virksomheten, 

tilsynssensor bør byttes ut.    

Synliggjøring av kvalitetssystemet:  Det er brukt mye tid på evalueringer og forsøkt formidlet beskjed 

om at evalueringer er viktige. På bakgrunn av studentenes evalueringer endret vi blant annet store 

deler av pensumlitteraturen på KULKOM1001 i 2007, noe vi i 2008 har sett fruktene av. Siden 

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

supplere disse eller anvende andre metoder. 

Alle store evalueringer legges ut på programsidene og er således godt synlige. Det samme gjelder 

tilsynssensors rapporter, studiekvalitetsrapporter, årsrapporter og referater fra programrådsmøter. 

Budsjettmessig utfordring: 2008 var siste året under SV-fakultetets administrasjon, og bød ikke på 

budsjettmessige utfordringer. Vi er mer spent på hvordan dette blir når KULKOM legges inn under 

ISS. 

 

7. Konklusjon og veien videre 

Samarbeid med andre fakulteter, institutter og programmer: Dette samarbeidet er godt. Ikke minst 

har KULKOMs leder glede av det tettere samarbeidet med Utviklingsstudier – begge tverrfaglige 

programmer er nå lagt til ISS.  

Vi har vært noe bekymret for at IMKs slanking av instituttets porteføljeundervisning skal gå ut over 

dets mangeårige deltakelse i KULKOM. Programleder har i den forbindelsen kontaktet dekan ved SV 

og instituttleder ved IMK, og vil følge prosessen fremover.   

 

Oslo, 24. februar 2009 

 

Anne Krogstad 

Programleder for KULKOM 

 


