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Tilsynsrapport om KULKOM 1001 og KULKOM 3090 høsten 2008 
 
Denne rapporten bygger på tilsendte papirer fra KULKOM ved studiekonsulent 
Araz Dara, fra gjennomsyn av nettsider og en samtale med Anne Krogstad.  
Jeg har ikke lest noen eksamensbesvarelser, da det ikke var vedlagt noen slike. Jeg 
har derfor fritt vurdert tallmateriale, nettside og de evalueringer KULKOM selv har 
foretatt. Denne tilsynsrapporten preges av spørsmål som jeg tror kan være verdt å 
tenke på. Jeg har færre kommentarer til noe nytt innholdsmessig, da studiet i det 
store og hele er ganske likt forrige år. 
 
 
Fra nettet:  
Under enheter på hjemmesiden til UIO skal man lete litt for å finne KULKOM, det 
gjelder også under SV-enheten, men det er kanskje lite å gjøre med det? En 
navnkonkurrent er mer synlig, det politisk korrekte CULCOM. Kan det skape 
forvirring? I så fall, gjør det noe?  
 Fra nettsiden ser jeg et tilbud om foredag med Kalle Fürst om Barne-TV og 
hvordan dette forandret folks inndeling av hverdagen. Det var sikkert både 
interessant og morsomt, men understreker det litt ”gøyale” med dette studiet. Kunne 
det være en ide med gjesteforelesere som minner om det mer vitenskapelige som 
tross alt ligger i fortolkningsarbeide? Slike gjesteforelesere er kanskje også en ide for 
å skape en slags KULKOM-identitet på tvers av hvor studentene befinner seg i 
studieløpet?  
 
Kort kommentar til eksamensoppgaver, KULKOM 1001: 
Begrepsavklaring der man velger 4 av 5 er en klassisk oppgaveform, det ser helt greit 
ut. Oppgave b) på drøftingsdelen virker kanskje noe søkt? (denne om 
Staff/”lommemannen”). Må det alltid være noe ”dagsaktuelt”? Og bør slike 
ekstreme utsagn ligge til grunn for analyser?  
 
Evaluering til besvær? 
KULKOM har i flere år hatt blikket stivt festet på evalueringer, det er vel og bra, men 
burde ikke de ansvarlige benytte sine egne semiotiske metoder til å tolke resultatene? 
”Gøy” og ”moro” er jo gøy og moro, men er det bra? Hva har man egentlig funnet ut 
når studentene skriver ”gøy!” og ”moro!!”Samme resultat ville vel forekommet med 
3 pils og en episode av Seinfeld? Er det bare bra at studentene synes noe er ”gøy”?  



Kritisk blikk på egen evaluering: hva betyr det at noen studenter ”liker boka godt, 
men er litt tørr?” Betyr det at vi skal søke en mer festlig bok? Det kan hende – uten at 
jeg er helt sikker – at evalueringsmoten er kommet til et slags sluttpunkt, og at den 
logiske konsekvens av slike evalueringer rett og slett er å engasjerte en stand up-  
komiker som bedriver ren underholdning?  
 
Et sted å være… 
KULKOM skal etter det jeg forstår plasseres inn under ISS. Dette er en del av SV-
fakultetets ønske om ikke å ha egne programmer. Jeg tror det er feil å legge et 
tverrfaglig program under et institutt. Dette gjelder særlig når programmet også har 
elementer i seg som hører inn under Humanistisk fakultet. Deler av pensum er 
allerede kritisert for å være for sosiologitungt, nå blir hele studiet flyttet til institutt 
for sosiologi. (-og samfunnsgeografi, som vel ikke har noe med saken å gjøre?).  
 
Et kjønnsproblem?  
Overskriften er kanskje uoriginal, all den tid det meste i det akademiske liv i Norge 
er blitt definert som del av et kjønnsproblem, MEN likevel: Også statistikken over 
eksamensresultater fra KULKOM er innordnet i de tradisjonelle kategoriene 
”kvinner” og ”menn”. Jeg antar at det er lite å gjøre med det, og at det ligger en 
antagelse til grunn om at dette er det store interessante skillet i studentmassen. I så 
fall: hvorfor er det prosentvis så få menn på dette studiet? Av 56 oppmeldte 
kandidater på KULKOM 1001, var det ca 25 prosent menn. På KULKOM 3090 var det 
tilsvarende tall ca 18 prosent. ”Likestilling skal prege hele institusjonen” uttaler 
viserektor Inga Bolstad. Det menes vel kjønn (klasse og etnisitet er ikke tema). 
KULKOM har altså ut fra Universitetets egen vurdering et kjønnsproblem: studiet 
kan lett bli en ”jentegreie”. Jeg vet ikke om det er et problem, men skal man ta UiOs 
egne målsetninger på alvor, så er det problematisk.  
 
Noen flere spørsmål: 
Hva skjer med studentutveksling? Det meldes om Universiteit Maastricht på 

hjemmesiden. Hvem drar, hvor lenge, og hvem kommer til Oslo? Er i det hele tatt KULKOM 

internasjonalt orientert? 
Har KULKOM gått for langt i ”populær” retning? Burde man heller komme klassisk 
filologi i møte, ta hermeneutikk på alvor, og da ikke i betydningen innholdsanalyse 
av film og reklame, men klassiske tekster? Er det en tyngde fra den humanistiske 
tradisjon her som KULKOM kunne ta mer innover seg? Dagsaktuelle emne er som 
kjent ikke dagsaktuelle særlig lenge. Jeg vet ikke helt om det treffer KULKOM, men 
hvis man skal tenke litt selvkritisk: har dere gått for langt i ”populær” retning? 
 
En siste utfordring: 
KULKOM er en samling av 4 i utgangspunktet forskjellige fagtradisjoner, som igjen 
innholder flere ulike retninger. Jeg tror at KULKOM i stor grad er avhengig av 
enkeltpersoner som tror på denne tverrfagligheten og viljen til å se utover eget fag. 
Det betyr igjen at KULKOM kan være sårbart for personalutskiftninger, konkurranse 
fra andre programmer, eller rett og slett lojalitet til programmet fra de forskjellige 
fagmiljøene. KULKOM tiltrekker seg flinke studenter og leverer gode resultater. Hvis 
noen eller flere av de involverte fagene skulle oppleve nedgang i søkertallene, kunne 



det hende at KULKOM ligger lagelig til for hugg, dvs at fagmiljøer heller ønsker 
disse studentene inn på sitt eget fag. Dette er en spekulasjon, men KULKOM bør 
kanskje jobbe enda hardere for å argumentere for tverrfagligheten og en tydeligere 
egenprofil. Jeg tror det blir enda viktigere når/hvis programmet blir lagt under ISS. 
 


