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Bakgrunnsinformasjon 

 

Denne rapporten er en evaluering av det tverrfaglige bachelorprogrammet i Kultur og 

Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. I årets rapport legges det særlig vekt på å evaluere 

vurderingsformer og –praksis, med fokus på første og siste trinn i programmet, 

innføringsemnet Kulkom 1001 og avslutningsemnet Kulkom 3090 (bacheloroppgave). 

 

Grunnlaget for evalueringen er tilsendt skriftlig materiale som vedrører studieåret 2009, samt 

generelle bakgrunnsopplysninger om programmet. Jeg ble bedt om å tre inn som tilsynssensor 

i februar 2010 og hadde først anledning til å påbegynne arbeidet ultimo mars, så denne 

rapporten er ikke basert på en løpende kontakt med programmet under studieåret som 

evalueres. Rapporten baseres primært på programaktørers skriftlige oppsummeringer av 

erfaringer med programmet samt en del kontakt over e-post og telefon med programmets 

leder, professor Anne Krogstad, samt førstekonsulent Joakim Dyrnes. I tillegg har jeg 

gjennomført en evaluering av utforming av eksamensoppgaver, karaktersetting og 

karakternivå ut fra oversendte eksamensbesvarelser.  

 

Rapporten bør leses som første trinn i en mer vedvarende evalueringsprosess. Min 

funksjonsperiode som tilsynssensor er fastsatt til fire år fra og med årets rapport, og det vil 

være anledning til å ta for seg andre sider ved programmet i kommende evalueringer. 

 

Utforming av arbeidet 

 

Årets rapport følger i stor grad den generelle malen for tilsynssensors årsrapport ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO. Det legges derfor særlig vekt på spørsmål rundt 

vurdering. Det empiriske grunnlaget for evalueringen av vurderingspraksis er 12 

eksamensbesvarelser fordelt likt på to emner, Kulkom 1001 og Kulkom 3090. Utvalget er 

foretatt av programrådet innenfor karakterspennet A til C og består av to besvarelser med 

karakter A, to med B og to med C på hvert av emnene. For Kulkom 1001 dreier det seg om 

skoleeksamensbesvarelser (6 timers eksamen), mens det under Kulkom 3090 er snakk om 

semesteroppgaver. Problemformuleringene i eksamensoppgavene (det oppgis også tema for 

semesteroppgaven på Kulkom 3090) gir grunnlag for å bedømme deres relevans i forhold til 
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læringsmål og pensum, mens studentbesvarelsene gir grunnlag for å bedømme praksis rundt 

karaktersetting. 

 

Evaluering av vurderinger og vurderingsordningen 

 

Kulkom 1001 

 

Kulkom 1001 (20 studiepoeng) har avsluttende, karaktergivende skoleeksamen på 6 timer. 

Studenten må oppfylle visse obligatoriske krav underveis for å gå opp til eksamen, mens 

karakteren settes på grunnlag av prestasjonen på skoleeksamen. Våren 2009 var eksamen på 

Kulkom 1001 todelt, med angivelse av anbefalt tidsbruk på hver av delene. Del 1 (estimert til 

en tredel av eksamen, dvs. to timer) ber om at studenten redegjør for fire av fem oppgitte 

begreper under emnetematikken. Utvalget av begreper er opplagt sentralt i forhold til 

innholdet i Kulkom 1001 (emnebeskrivelse og pensum), selv om en oppsummering av 

studentevalueringer antyder at ikke alle studenter opplevde det på samme måten. Del 2 er en 

bredere analytisk utfordring (estimert til fire timers arbeid) hvor studentene velger å skrive én 

av tre oppgaver. Igjen bedømmer jeg problemformuleringene som helt sentrale i forhold til 

emnets innhold.  

 

Oppgaveformuleringene er også helt i henhold til læringsmålene for emnet. Første del av 

eksamen tester målrettet de to første elementene i læringsmål: ”sentrale begreper i studiet av 

kultur og kommunikasjon”, og ”grunnleggende forståelsesformer og analysemåter innen feltet 

kultur og kommunikasjon”. Del 2 går direkte på målet om å ”kunne reflektere kritisk over 

språk, tegn, kultur, kommunikasjon, identitet, makt og mediepåvirkning”. Det siste 

læringsmålet – ”kjenne til og kunne kombinere hovedtrekk ved de fire kjernefagene [i 

studiet]” adresseres ikke direkte av eksamensoppgavene, men kan allikevel vurderes ut fra 

hvordan studenten integrerer ulike fags perspektiver i besvarelsen. 

 

Undervisningen i Kulkom 1001 strekker seg over to semester, noe som ifølge interne 

evalueringer innebærer at mange studenter kommer sent i gang med lesingen. Programrådet 

har nå vedtatt å innføre en separat karaktergivende vurdering i første semester av emnet for å 

styrke konsentrasjonen og innsatsen underveis. Det vil være interessant å undersøke effektene 

av denne endringen i kommende evalueringer. 
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Kulkom 3090 

 

Eksamen på Kulkom 3090 (10 studiepoeng) består av en semesteroppgave på 13-15 sider som 

skrives med utgangspunkt i et fastlagt tema, samt muntlig eksamen. Studenten må oppfylle 

visse obligatoriske krav underveis for å gå opp til eksamen, mens karakteren settes på 

grunnlag av prestasjonen på semesteroppgaven (vektet til 70 %), samt avsluttende muntlig 

eksamen (30 %). Det opplyses at den nå innføres ny ordning hvor muntlig eksamen ikke 

vektes separat, men blir justerende for karakteren på semesteroppgaven.  

 

Det faglig-pedagogiske opplegget for semesteroppgaven på Kulkom 3090 kan sies å innebære 

en form for ”veiledet selvstendighet”. Det stilles krav til faglig selvstendighet i utforming av 

oppgaven, og omfanget må sies å være ganske solid gitt at det dreier seg om et 10 poengs 

emne og 13-15 sider tekst. Samtidig avgrenses utfordringen av at det oppgis et emne for 

oppgaven og ved at mesteparten av pensum ligger fast. To hundre sider er selvvalgt pensum. 

Det gis i tillegg individuell veiledning under oppgaveskrivingen. Selv om enkelte 

studieprogrammer stiller høyere krav til selvstendighet når det gjelder bacheloroppgaven 

(hvor tematikken kan være helt ubestemt slik at studentene forventes å avgrense en relevant 

problemstilling og sette sammen pensum helt på egen hånd), ser det ut til at Kulkom har 

funnet et god balanse med denne ordningen. Kvaliteten på de seks besvarelsene som er 

evaluert, er jevnt over høy når det gjelder selvstendig drøfting av emnetematikk, og selv om 

den overordnede problemstillingen er oppgitt, ligger det store krav til selvstendighet i 

konkretiseringen av problemstillingen. Oppgaveteksten for Kulkom 3090 våren 2009 var 

”Drøft hvordan maktforhold griper inn i kultur. Knytt diskusjonen til en case-studie eller 

empiriske eksempler”. Studentene ser ut til å ha konkretisert denne problemstillingen på svært 

ulike måter. For at et slikt opplegg skal fungere tilfredsstillende, er det derimot viktig at den 

overordnede problemstillingen formuleres på et relativt abstrakt nivå. 

 

Også på Kulkom 3090 bedømmes oppgaveformuleringen – og de allmenne forventningene til 

semesteroppgaven som sådan – til å være helt i tråd med læringsmål, emneinnhold og 

pensum.  

 

Generelt 
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Når det gjelder karaktersettingen, må konklusjonen være at denne følger både generelle og 

mer fagspesifikke karakterkriterier og ellers er i tråd med nivåinndelingen i programmet. Det 

er stort samsvar mellom min individuelle bedømning av de oversendte eksamensbesvarelsene 

og oppnådd karakter. Jeg er helt enig i karakterfastsettelsen på de 6 besvarelsene under 

Kulkom 1001 og på 4 av 6 besvarelser under Kulkom 3090. For de to resterende besvarelsene 

(en A og en C) er jeg noe i tvil. Dette dreier seg altså om ganske omfattende og komplekse 

tekster (semesteroppgaver) hvor det er mulig å vektlegge ulike sider ved prestasjonen og hvor 

det derfor kan ventes ulike nyanser hos ulike sensorer. Jeg bedømmer den ene besvarelsen, 

oppnådd A, til å ligge i grenselandet mot B, mens den andre, oppnådd C, ligger nært en B. 

Dette er allikevel svært marginale innvendinger; det er ingen tvil om at karakterfasettingen på 

disse to emnene er høyst tilfredsstillende. 

 

Det er ellers betryggende at programmet har eksamenskommisjoner bestående av to sensorer 

på begge de evaluerte emnene. Dette styrker utvilsomt mulighetene for en bred og rettferdig 

bedømning av studentens prestasjoner. I en bredere evaluering av vurderingspraksis (som det 

ikke var anledning til denne gangen), vil det være naturlig å se nærmere på sammensetningen 

av eksamenskommisjoner og særlig hvor store eksterne innslag det er i kommisjonene. Dette 

vil følges opp i kommende evalueringer. 

 

Det tilsendte materialet relaterer seg primært til de to emnene som er diskutert ovenfor. Det er 

ingen tvil om at disse emnene er skreddersydd i forhold til ambisjonene for programmet som 

sådan. Kulkom 1001 gir studentene en god innføring i spørsmål om kultur og 

kommunikasjon, og kvaliteten på bacheloroppgavene antyder at også utgangen av 

programmet svarer til forventningene. Det er derimot vanskelig på grunnlag av tilgjengelig 

materiale å bedømme integrasjonen mellom Kulkom 1001, Kulkom 3090 og de andre, 

fagspesifikke, emnene som inngår i programmet. Interne evalueringer berører en del 

utfordringer når det gjelder forholdet mellom disipliner, ikke minst når det gjelder studentenes 

opplevelse av relevans, og det er naturlig å følge opp slike problemstillinger – de bredere, 

fler- eller tverrfaglige ambisjonene for Kulkom – i kommende evalueringer. 

 

Redegjørelse for de drøftinger som er gjort med fagmiljøet/fakultetet 

underveis 
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Siden jeg nettopp er oppnevnt som tilsynssensor, er det ikke gjennomført noen drøftinger med 

fagmiljøet så langt. Det planlegges derimot samtaler med forelesere, administrasjon og 

studenter ved programmet forut for neste årsrapport, våren 2011. 

 

Anbefalinger 

 

Det tilsendte materialet gir inntrykk av et veldrevet og velfungerende studieprogram. Denne 

rapporten har lagt særlig vekt på vurderingsformer og –praksis, og konklusjonen er at dette 

fungerer svært tilfredsstillende. Materialet antyder at det også legges stor innsats ned i 

utviklingen av et godt sosialt miljø på studiet, at det gjennomføres systematisk 

evalueringsarbeid, og ikke minst at lærdommer fra dette arbeidet tas til følge. Ut fra mitt 

kjennskap til Kulkom pr i dag er det derfor ikke grunnlag for å komme med anbefalinger om 

endringer av programmet. 


