
Individuelle samtaler – KULKOM (08-
kullet) 

Våren 2008 ble det gjennomført obligatoriske veiledninger med KULKOM-studenter som startet på 

prgrammet høsten 2007. Programrådet ønsket å videreføre denne ordningen i 2009. I perioden 17.-

20. februar gjennomførte studiekonsulenten samtaler med studentene. Samtalene varierte noe i 

formen avhengig av om studentene hadde spørsmål eller ikke. 

Antall fremmøtte 
I alt var det 62 som var innkalt, det var et frammøte på ca. 66 prosent. Dette er en liten nedgang fra 

2008. Grunnen til at studentene ikke møtte var blant annet at studentene glemte avtalen, hadde 

sluttet på programmet og på grunn av sykdom. Noen oppga heller ikke noen grunn for hvorfor de 

ikke møtte opp. 

Sosialt 
Studentene var gjennomgående svært positive til miljøet på KULKOM. Trivselen kommer blant annet 

av at det er relativt få studenter på hvert kull på programmet. De fleste studentene refererte til 

”klassen” når de snakket om kullet sitt. De ulike sosiale tiltakene på programmet ble også trukket 

frem som en viktig faktor for trivselen. 

Faglig 
Studentene var, med få unntak, svært fornøyd med det faglige på programmet. I dette ligger både 

tematikken i de ulike emnene samt de engasjerende foreleserne og seminarlederne. Hvor fornøyde 

studentene var med de ulike emnene var avhengig av interessefeltet til studentene. Der én student 

kunne kritisere en foreleser for å være lite engasjerende, kunne neste student si at samme foreleser 

var svært engasjerende.  

Undervisning 

KULKOM1001 

Det var stor tilfredshet knyttet til undervisningen på KULKOM1001. Studentene satt pris på å at det 

var ulike forelesere som var engasjert i sitt tema. Mange av studentene ser en rød tråd i temaene det 

blir undervist i. Den røde tråden ble imidlertid for mange tydeligere andre semester når man begynte 

med MEVIT2110 og SOSANT1400. Disse emnene gjorde den røde tråden i KULKOM1001 tydeligere. 

I likhet med studentene på 07-kullet var det delte holdninger til at emnet går over to semestre. Noen 

påpekte at det var vanskelig å prioritere å lese på pensumet til KULKOM1001 når det ikke var 

eksamen første semester. De fleste uttalte imidlertid ikke noen negativ holdning til dette. 

SOSANT1400 

Det var mange studenter som la vekt på at SOSANT1400 var et tungt emne. Det var også en del 

studenter som hadde problemer med å se relevansen dette emnet har til programmet som helhet. 



Dette var også kommentarer som kom i veiledningene som ble gjort i 2008. Holdningen til emnet har 

derfor ikke endret seg. 

MEVIT2110 

Det kan tyde på at endringen som har blitt gjort på dette emne, byttet kode fra 3110 til 2110, har 

vært positiv da det ikke er så mange i år som synes emnet er vanskelig. I fjor ble det kommentert at 

emnet var tungt. Holdningene til MEVIT2110 er imidlertid svært delte. Mange av studentene synes 

ikke de fikk så mye ut av forelesningene og seminarene da de mente foreleser og seminarleder ikke 

var engasjerende og opplegget var dårlig. På en annen side var det også mange som mente emnet 

var svært spennende og at forelesningene var gode. Det var imidlertid flere som var negative til 

forelesningene enn de som var positive. 

Utveksling 
Utveksling var svært interessant for de fleste studentene. Noen hadde allerede tenkt en del igjennom 

hvor de ønsket å reise på utveksling. Det var også en del som ikke visste om hvor gode muligheter 

det er til å reise ut, men som ble interesserte når vi snakket om det. De fleste studentene ønsket å 

reise ut i 4. semester. 

Valg av fordypning 
En stor andel av studentene hadde ikke bestemt seg ennå for hvilken fordypning de skulle ta. Det var 

mange som synes det var vanskelig å velge før de hadde hatt alle fagdisiplinene. Av de som hadde 

bestemt seg for en fordypning var det en jevn fordeling mellom medievitenskap, psykologi og 

sosiologi. Det var nesten ingen som sa de ville fordype seg i sosialantropologi. Et spørsmål som 

opptok mange av studentene, spesielt de som var usikre på hva de skulle velge som fordypning, var 

hva man kunne bruke utdannelsen sin til og hvilke jobber de kunne få med de ulike fordypningene. 

Mange av studentene hadde også spørsmål om hva slags masterprogrammer man kvalifiserte til med 

de ulike fordypningene. 

Veien videre 
De fleste studentene planla å ta en mastergrad. Det var mange som var interesserte i muligheten for 

å ta en mastergrad i utlandet. Siden dette var førsteårsstudenter var det også en del som ikke hadde 

tenkt så langt som hva de skulle gjøre etter bachelorgraden. Det var imidlertid gjennomgående at 

studentene ikke trodde man kunne få en jobb med kun en bachelorgrad. 

Informasjon 
Alle studentene mente de fikk den informasjonen de trengte, eller at det var greit å finne 

informasjonen de trengte selv. Det ble påpekt at det var bra når informasjon også ble gitt på 

forelesninger. Noen synes imidlertid det var litt rotete at informasjon på de ulike emnene ble gitt på 

forskjellig måte. Noen legger informasjon på fronter, mens andre legger det på semestersiden. 



Forventninger til KULKOM 
Det var ulike grunner til at studentene hadde valgt å begynne på bachelorprogrammet i kultur og 

kommunikasjon, og derfor hadde studentene ulike forventninger. Det var spesielt to grunner til at 

studentene hadde begynt på KULKOM. For det første var det mange som syntes det var spennende 

med en tverrfaglig bachelorgrad. For det andre var det mange som var usikre på hva de ønsket å 

fordype seg i og at KULKOM ga dem muligheten til å utsette dette valget. Programmet ble av noen 

karakterisert som en god blanding av de mest spennende disiplinene. Ellers var det en interesse for 

medier og kultur som motiverte studentene til å søke seg til programmet. 

Konklusjon 
Alle studentene var svært positive til programmet og var veldig glade for at de hadde begynt her. 

Studentene uttrykte at de trivdes svært godt både sosialt og faglig. Mitt inntrykk er at disse faktorene 

har mye med hverandre å gjøre. Studentene har mange av de samme interessene og siden kullene er 

relativt små får man nære bånd til hverandre, noe som igjen forsterker det faglige engasjementet. 
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