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1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av programmet 
 

 

1.1. Gjennomføringen av programmet 

 
Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon er et ungt program, men et program som i de siste 

seks årene har hatt en svært positiv utvikling. Nå ser vi fruktene av den innsatsen vi har nedlagt i å få 

dette til å bli et ordentlig tverrfaglig program. Helheten og sammenhengen i studieprogrammet 

vurderes som god, både organisatorisk og innholdsmessig. Den faste strukturen de første tre 

semestrene gir grunnlag for en god klassefølelse blant studentene. Også det at seminarene er 

obligatoriske bidrar til det samme.  

Som for tidligere år, tiltrekker KULKOM-programmet seg flinke og relativt unge studenter. 

Tilbakemeldinger fra lærere og seminarledere med erfaring fra andre fag er at studentene er svært 

arbeidsomme og engasjerte. En lærer fortalte nylig at hans første forelesning med de nye studentene på 

KULKOM1001 hadde gjort ham i godt humør resten av dagen. 

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

nærmere under nest siste punkt.   

Studiekonsulenten Joakim Dyrnes har for andre 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. Egen rapport foreligger om 

dette:  

http://www.uio.no/studier/program/kulturkomm/om/studiekvalitetsrapporter/2009/studentsamtaler_20

09.html 

 

 

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 47.7 

og ordinær 52,8 i 2009. Dette er en liten nedgang fra 2008, men dette skyldes nok i stor grad 

de endrede reglene for ekstrapoeng fra videregående.  

http://www.uio.no/studier/program/kulturkomm/om/studiekvalitetsrapporter/2009/studentsamtaler_2009.html
http://www.uio.no/studier/program/kulturkomm/om/studiekvalitetsrapporter/2009/studentsamtaler_2009.html


Antall søkere til programmet i 2009 var på 1642 med en opptaksramme på 60. Dette er en 

oppgang fra 2008 da det var 1561 søkere. Det har ikke vært noen endringer i antall 

førsteprioritetssøkere til KULKOM fra 2008 til 2009. 

 

Studiepoengproduksjon: Kullet som begynte høsten 2006 og altså skulle være ferdige på 

programmet våren 2009 hadde en gjennomsnittlig studiepoengsproduksjon per student på 

25,17 høsten 2008 og 23,23 våren 2009. Snittet for alle studenter på programmet var 20,56 

høsten 2008 og 26,62 våren 2009. 

 

Karakterer: Våren 2009 var karakterfordelingen på KULKOM3090 som følgende: A – 6, B – 

12, C – 16, D – 1, E – 0. Det er ikke store endringer fra 2008 da karakterfordelingen var: A – 

4, B – 14, C – 10, D – 4, E – 0. Dette viser imidlertid at karakterfordelingen på 

avslutningsemnet ikke er normalfordelt. Våren 2009 hadde KULKOM3090 et gjennomsnitt 

på B, det samme som i 2008. 

 

Snittkarakteren til studenter i kullet som begynte i 2006 og som etter normert tid skulle vært 

ferdig våren 2009 (alle emner), er en sterk C. 

 
 

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 (se nest 

siste punkt pluss to vedlagte rapporter). 

 

 

1.5. Er det fanget opp indikasjoner på sviktende kvalitet? 
 

Nei. Men vi har to hovedbekymringer når det gjelder saker som kan føre til sviktende kvalitet: 

 

1. Vi er svært bekymret for hvordan vi skal kunne lønne våre forelesere i og med bortfallet av 

Særavtalen. Dette har gitt oss mye ekstraarbeid. Det gjør at vi må bytte ut en del 

seminarledere som vi gjerne skulle ha beholdt, og som kunne sørget for faglig kvalitet og 

kontinuitet. Og det har skapt usikkerhet blant studentene om en evt. inntaksstopp på studiet 

høsten 2010. Blant annet har vi meddelt dekanen på SV-fakultetet at dersom man ikke finner 

en god løsning på de problemene bortfallet av særavtalen har skapt, vil det ikke være mulig å 

garantere en akseptabel faglig kvalitet på vårt tverrfaglige program for nytt kull i 2010. 

Riktignok har vi nå fått foreløpige avtaler med hvert av de instituttene vi samarbeider med. 

Men fakultetet/universitetet må her finne en permanent løsning. Dersom man i fremtiden må 

erstatte interne lærerkrefter, som har initiert programmet, skrevet lærebøker til det, 

kontinuerlig utviklet det og brenner for det, vil det smadre den kvaliteten og samkjøringen av 

perspektiver som møysommelig er etablert siden starten. 

 

2. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Psykologisk institutt har foretatt 

omstruktureringer av sine bachelorstudier. Dette har skapt smalere tilbud og vansker for de av 

våre studenter som velger fordypning i disse fagene. Heldigvis har ISS kommet oss i møte når 

det gjelder å legge en del forhold til rette for de av våre studenter som vil velge sosiologi som 

fordypning.  

 



 

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

 

Tiltak for å bedre studiekvalitet har i første rekke dreid seg om en stor pensumendring på 

KULKOM3090. Her har vi byttet ut noe av pensum og tatt inn to nye bøker. Forrige års store 

pensumrevisjon på KULKOM1001 ser ut til å fungere bra. Siste år er det bare foretatt mindre 

pensumendringer på dette emnet (tre nye artikler).  

 

Etter et konstruktivt forslag fra Programutvalget, har vi lagt inn et oppgaveskrivingskurs på 

KULKOM1001. Dette synes studentene har vært nyttig. 

 

Vi har stort sett beholdt de samme underviserne og seminarlederne på de obligatoriske 

emnene på KULKOM siste år – noe som har vært positivt. 

 

Det er brukt mye tid på midtveis- og sluttevalueringer. På programrådsmøte høsten 2009 ble 

det foreslått å bruke noe mindre tid på dette – i og med at vi nå har en fast struktur for 

programmet og en relativt god forståelse av hvordan studentene opplever emnene.  

 

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

faglige identiteten siste år. Høsten 2008 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 2008. Aaslaug Vaa holdt 

gjesteforelesninger for studentene våren 2009 om det kulturelle praksisfeltet. Dag Asbjørnsen 

holdt en forelesning våren 2009. Bortsett fra Vaas foredrag, som dessverre ble holdt dagen før 

en stor eksamen i sosialantropologi, fikk tiltakene 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 ypperlige fadderopplegg, som regnes som et av de beste på fakultetet. Se for 

øvrig egne rapporter fra PU (vedlagt). 

 

 

2. Forslag til tiltak for å forbedre studieprogrammet 
 

Siden nettevalueringer gjerne innebærer lav svarprosent, har vi de siste årene foretatt relativt 

grundige midtveis- og sluttevalueringer på innførings- og avslutningsemnene på KULKOM. I 

og med at det vil gå mye tid til administrasjon i forbindelse bortfallet av særavtalen, vil det 

lages noe kortere rapporter på dette fremover. 

 

For KULKOM1001, som går over to semestre (høst og vår), har programrådet bestemt at det 

vil innføres en tilleggsvurdering utover den eksamensdagen studentene har på slutten av 

vårsemesteret. Høyst sannsynlig vil dette bli i form av mappeevaluering.  

 

Oslo, 30. oktober 2009 

Anne Krogstad 

Programleder for KULKOM 



Forelesere og seminarledere 2008 og 2009 

 

KULKOM1001 

V08:  

Forelesere: Anne Krogstad (ISS), Rolv Mikkel Blakar (PSI), Hilde Nafstad (PSI), Ove Solum (IMK), 

Thorgeir Kolshus (SAI), Jostein Gripsrud (ekstern gjesteforeleser, én forelesning) 

Seminarledere: Marianne Ligaard (student), Karoline Tømte (student), Joshua Phelps (PSI) 

 

H08: 

Forelesere: Anne Krogstad (ISS), Rolv Mikkel Blakar (PSI), Hilde Nafstad (PSI), Ingjerd Hoem 

(SAI), Audun Beyer (IMK), Kjetil Rolness (ekstern gjesteforeleser, én forelesning) 

Seminarledere: Karoline Tømte (student), Marjan Nadim (ekstern), Astrid Horn Hogstad (student) 

 

V09: 

Forelesere: Anne Krogstad (ISS), Rolv Mikkel Blakar (PSI), Hilde Nafstad (PSI), Ingjerd Hoem 

(SAI), Audun Beyer (IMK), Aaslaug Vaa (ekstern gjesteforeleser, én forelesning) 

Seminarledere: Heidi Grundetjern (student), Marjan Nadim (ekstern), Astrid Horn Hogstad (student) 

 

H09:  

Forelesere: Anne Krogstad (ISS), Rolv Mikkel Blakar (PSI), Hilde Nafstad (PSI), Ove Solum (IMK), 

Ingjerd Hoem (SAI), Kjetil Rolness (ekstern) 

Seminarledere: Heidi Grundetjern (student), Marjan Nadim (ekstern), Mari Jore (student) 

 

KULKOM3090 

V08: 

Forelesere: Anne Krogstad (ISS), Rolv Mikkel Blakar (PSI), Hilde Nafstad (PSI), Ove Solum (IMK), 

Thorgeir Kolshus (SAI) 

Seminarledere: Håkon Larsen (ISS), Thorgeir Kolshus (SAI), Jørund Bergrem (PSI) 

 

V09: 

Forelesere: Anne Krogstad (ISS), Ingjerd Hoem (SAI), Audun Beyer (IMK), Dag Asbjørnsen 

(ekstern), Erik Carlquist (20% PSI, ekstern) 

Seminarledere: Joshua Phelps (PSI), Hans Erik Næss (ekstern), Jørund Bergrem (ISS) 



 

 

Oslo 08.09.09 

 

Programutvalgets arbeid vår 2008 og oppstart høst 2008 

 

Sosialt 

Programutvalget ser det som en viktig oppgave å skape et godt sosialt miljø blant studentene. 

I løpet av høsten 2008 har Programutvalget stått for ulike sosiale arrangementer: Medlemmer 

fra Programutvalget var engasjerte som faddere under fadderuka i august. På denne måten 

rekrutterte Programutvalget nye medlemmer. Torsdag 28.08. ble det holdt allmøte hvor 

mange nye studenter møtte opp. Martine Bjerva ble valgt til ny leder, og Pål Knutsen ble valgt 

til økonomisjef. 

Programutvalget ønsket å invitere til et sosialt arrangement der studenter på tvers av 

kullene kunne bli kjent og utveksle erfaringer. Helgen 24.-26.10. dro ca. tretti studenter på 

hyttetur til Tannlegehytta i Sørkedalen. Programmet for turen var ”bli kjent-leker”, en 

mimelek bestående av litt fagliginnhold, en lengre tur med grilling på lørdagen og ellers god 

mat og hygge. Eldre studenter delte sine studieerfaringer og videre utdanningsplaner med 

førsteårsstudentene. Dette opplevdes som positivt av alle. 

10.12. arrangerte Programutvalget julebord på Chateau Neuf. Godt over seksti 

studenter deltok. Programutvalget hadde bestilt mat og dekket bord på forhånd. Det ble holdt 

taler og Communikare (kulkoms guttekor) stod for det musikalske innslaget.  

 

Studentdemokrati 

To representanter fra Programutvalget deltok på studentrådsmøtet 12.11. Orienteringer, UiOs 

økonomiske situasjon, arbeidslivsretting av bachelorgraden, endring av 

Til: Programrådet 

         

 

Av: Martine Bjerva, leder i Programutvalget på 

bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon 2008/2009 

 

Programutvalget på bachelorprogrammet i 

kultur og kommunikasjon 

 

Postboks 1084 Blindern 

0317 Oslo 

E-post: programutvalg_kulkom@sv.uio.no 

 



studentdemokratistrukturen ved SV og møtestruktur for studentrådet var saker som ble 

diskutert her. 

 

Faglig 

Programutvalget hatt en god dialog både med programleder Anne Krogstad og 

studiekonsulent Joakim Dyrnes. Programutvalget har stort sett fått positive tilbakemeldinger 

fra studentene når det gjelder faglig innhold. Dette har blitt formidlet videre til Anne og 

Joakim. Programutvalget har mottatt noen negative tilbakemeldinger på 

seminarundervisningen på KULKOM1001. Tilbakemeldingene har gått ut på at studenter 

opplevde seminarene som lite eksamensfokuserte og ensformige, i den forstand at seminarene 

stort sett besto av studentpresentasjoner. Programutvalget har derfor arbeidet for at 

seminarundervisningen på KULKOM1001 i større grad skal være variert og 

eksamensfokusert. Anne har tatt oppfordringen, og lagt ut tidligere eksamensoppgaver som 

skal arbeides med i seminarundervisningen. 



 

Programutvalgets arbeid vår 2009 og oppstart høst 2009 

 

Sosialt 

I løpet av våren 2009 har Programutvalget arrangert kostymefest og en stor eksamens- og 

sommerfest. PU er svært fornøyd med oppmøtet på de sosiale arrangementene. Flertallet av de 

som kommer er førsteårsstudenter, men det er også en del andre- og tredjeårsstudentene som 

deltar på disse arrangementene. Vårt inntrykk er at studentene på kulkom trives og har et godt 

sosialt miljø. PU vil fortsette å jobbe med arrangementer der studenter på tvers av kullene kan 

treffes og utveksle erfaringer.  

Medlemmer av PU har vært engasjerte som faddere under fadderuka i august. På 

denne måten har PU rekruttert nye medlemmer. Det var rekordmange studenter som hadde 

meldt seg på fadderordningen (50 studenter av totalt 60). Dette er gir positive utslag for det 

sosiale miljøet på kulkom. Under fadderuka deltok faddergruppene på en rekke arrangementer 

på Chateau Neuf, på U1, rundt på universitetsområdene og privat hos kulkomere 

(Communikarefest). Fadderne var også opptatt av at fadderukene skulle inneholde noen 

faglige aktiviteter og noen aktiviteter som ikke innebar alkohol. De ble derfor holdt et mini 

studieteknikkurs av en av fadderne etter ønske fra de nye studentene, et studentøkonomikurs 

spillkveld og bollebaking.  

En av faddergruppene ble spurt om å ha universitetsdirektør, Gunn-Elin Bjørneboe, 

som ”ekstrafadder”. Gunn-Elin skal følge denne gruppen utover i semesteret.  

Onsdag 26.08.09 ble det holdt allmøte hvor svært mange nye studenter møtte opp og 

viste interesse og engasjement. Det var kamp om vervene i PU. Johannes Ittelin ble valgt til 

ny leder. 

 

Studentdemokrati 

Viktige saker som har vært tatt opp i Studentrådet har vært kutt og fagligkvalitet (spesielt 

seminarundervisning). Både Studentrådet og i PU har jobbet for å bedre studentdemokratiet 

og strukturen internt (jmf. ny valgordning i SVSU og en tydeligere ansvarsfordelig i PU). 

Til: Programleder, Anne Krogstad 

         

 

Av: Martine Bjerva, leder i Programutvalget på 

bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon 2008/2009 

 

Programutvalget på bachelorprogrammet i 

kultur og kommunikasjon 

 

programutvalg_kulkom@sv.uio.no 

Oslo 10.09.09 



Andre viktige samarbeidssaker i Studentrådet har vært semesterstart. På SV har det vært 

rekruttert nok faddere, det har vært arrangert både sosiale og faglige ting under fadderukene 

og PU/FU har brukt uka til å være synlig, til å informere om viktigheten av 

studentengasjement, hva man kan lære av foreningsarbeid og til å rekruttere nye medlemmer. 

Dette fikk fokus delvis på bakgrunn av Kandidatundersøkelsen som viser at studenter 

opplever at de kommer til kort i forhold til muntlig, organisasjons- og administrative 

ferdigheter i møte med arbeidslivet. Andre saker Studentrådet har jobbet med er 

bokskapsordningen, lesesalsplasser og andre arbeidsmiljøsaker. 

 

Faglig 

Programutvalget hatt en god dialog både med programleder Anne Krogstad og 

studiekonsulent Joakim Dyrnes. Programutvalget har stort sett fått positive tilbakemeldinger 

fra studentene når det gjelder faglig innhold. Dette har blitt formidlet videre til Anne og 

Joakim. Programutvalget har mottatt noen negative tilbakemeldinger på eksamensoppgavene i 

KULKOM1001. Tilbakemeldingene har gått ut på at studenter opplevde oppgavene som lite 

representative for de store hovedlinjene på pensum (eksempelvis var to av fem valgfrie 

begreper hentet fra én artikkel og disse begrepene omtales stort sett kun her og går ikke igjen i 

det øvrige pensum).  

 Midtveisevalueringen viser at studentene opplevde SOSANT1400 og MEVIT2110 

som tungt til å begynne med. Dette fikk også PU tilbakemeldinger om. Studentene opplevde 

bla. at det var forutsatt mer forkunnskap på SOSANT1400 enn det de hadde fått på 

KULKOM1001. Flere studenter ga også tilbakemeldinger på at de ikke helt så relevansen av 

disse emnene. Men sluttevalueringene viser noe annet. Studentene ser etter endt eksamen 

relevansen av disse emnene, ser hvordan emnene passer inn i kulkom som helhet og mener de 

har lært mye av både pensum (grunnleggende klassikere) og varierte eksamensformer. Dette 

stemmer overens med tilbakemeldingene PU har fått. PU har gjort programledelsen 

oppmerksom på disse forskjellene i henholdsvis midtveis- og sluttevalueringene.  

 PU har jobbet for en vurdering i KULKOM1001 i høstsemesteret. Dette kom opp i 

Programrådet 10.09.09 og det ble lagt frem et forslag om mappeevaluering som skal telle med 

sammen med skriftlig eksamen i vårsemesteret. PU er svært positive til dette forslaget og vil 

følge opp dette fremover. 

 PU har også kommet med innspill til programledelsen om skrivekurs for nye 

studenter. Vi ser at det er behov for dette hos mange nye studenter, og vi er veldig fornøyde 

med at dette mottas positivt og at årets nye studenter allerede blir tilbudt et slikt kurs.  



 

Programutvalgets planer for høsten 2009 og våren 2010 

 

Sosialt 

- Hyttetur 25-27 september 

- Julebord i desember 

- Frokost for alle studenter en gang/to ganger i måneden, også muligheter for faglig innslag 

- Communicarefest 

 

Studentdemokrati 

- Bortfall av særavtalen 

- Faglige prioriteringer: tverrfaglighetens plass på UiO 

- Bedre samarbeid med andre tverrfaglige programutvalg 

- Jobbe for en representant til instituttstyret 

 

Faglig 

- Skrivekurs for nye studenter 

- Vurdering i KULKOM1001 i høstsemesteret – mappeevaluering? 

- Evaluering av eksamen KULOM1001 vår 09 (oppgaver og resultater) 

- PR-sak om kulkom, fadderordningen, og universitetsdirektøren 

- Foreningssmia – Studentforeningsseminaret i regi av SiO Studentliv på Chateau Neuf  

- Evaluere utenlandsopphold 

 


