
Individuelle samtaler – KULKOM (09-
kullet) 

Det ble i perioden 15.-19. februar gjennomført individuelle studentsamtaler med 

førsteårsstudentene på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon (KULKOM). Dette er det 

tredje året studiekonsulenten kaller inn alle førsteårsstudentene til slike samtaler. Samtalene 

varierer i form avhengig av spørsmål fra studentene. 

Antall fremmøtte 
I alt ble det kalt inn 66 studenter til samtale. Av disse møtte 36. Andelen oppmøtte var derfor 55%. 

Dette er mindre enn både i 2008 og 2009. Studiekonsulent har imidlertid hatt mailkorrespondanse 

med noen av de som ikke møtte opp hvor de alle har blitt tilbudt veiledning. Det kan uansett være 

nyttig å se på rutinene for innkalling. I år ble det kun sendt e-post til studentadressene. 

Hvorfor studentene søkte seg til KULKOM 
Det var mange ulike grunner til hvorfor studentene hadde søkt seg til KULKOM. Noen hadde blitt 

inspirert på utdanningsmesse eller åpen dag ved UiO. Et par studenter hadde også blitt motivert av 

lignende emner på videregående. Grunnen som oftest ble nevnt, var imidlertid tverrfagligheten. 

Flertallet av studentene sa de hadde søkt seg til KULKOM på grunn av tverrfagligheten og at man 

slapp å velge fordypning med én gang. Mange synes alle de fire disiplinene er interessante. En 

student hadde følgende kommentar: ”Programmet har blandet alt som er gøy”. 

Studentenes vurdering av programmet som helhet 

Faglig 

Det er generelt tilfredshet med det faglige innholdet på programmet. Pensum og temaer fremstår 

som spennende og engasjerende. Studentene synes de fire disiplinene bindes godt sammen. Det er 

imidlertid først i 2. semester studentene synes det går an å trekke ut hva KULKOM-essensen er. De 

disiplinære emnene bidrar godt til dette. 

En student sa: ”Jeg ser mer og mer hvorfor KULKOM er perfekt.”. Dette sitatet er dekkende for 

mange av KULKOM-studentenes opplevelse av programmet. Flere sa de gleder seg til å komme på 

blindern hver dag på grunn av blandingen av spennende fag og et godt sosialt miljø. 

Sosialt 

Fadderuka fungerer veldig godt for KULKOM. Her blir studentene godt kjent og legger grunnlaget for 

det sosiale livet videre på programmet. I noen tilfeller fungerer det nesten for godt. Studenter som 

ikke har vært med på fadderuka fortalte at det kan være litt vanskelig i begynnelsen å komme inn i 

det sosiale siden det gjennom fadderuka danner seg ”klikker”. Dette løser seg imidlertid etter hvert. 

Seminarene bidrar til dette. Det at studentene må melde seg opp til seminarer i KULKOM1001 også 



for vårsemesteret, og derfor kan komme på gruppe med andre studenter, oppleves som positivt. 

Studentene treffer da og blir kjent med flere på programmet. 

Programutvalget får mye skryt for deres gode arbeid med aktiviteter og sosiale arrangementer. Dette 

er en viktig del for å beholde det gode sosiale miljøet det er på KULKOM.  

Emnene 
I den anbefalte studieplanen skal studentene det første året, ta følgende emner: KULKOM1001, 

EXPHIL03, SVEXFAC03, SOSANT1400, MEVIT2110. Selv om det kun er KULKOM1001 programmet er 

ansvarlig for, ble studentene spurt om å si noe om de andre emnene. Studentene har ikke 

innføringsemner i de ulike disiplinene før de begynner med de disiplinære emnene. Det er derfor 

viktig for programmet å kunne følge opp utfordringer som gjelder for KULKOM-studentene i forhold 

til de forskjellige emnene.  

Exphil og exfac behandles ikke spesielt i denne rapporten, men det kan nevnes at mange av 

studentene ser relevansen til exfac det andre semesteret når de begynner med de disiplinære 

emnene. 

KULKOM1001 

KULKOM1001 er gjennomgående et populært emne hos studentene. Samtalene tyder på at emnet 

fungerer godt slik det nå er lagt opp i forhold til undervisning og pensum. Så godt som samtlige 

studenter skryter av foreleserne. Flere av studentene uttalte at foreleserne var fantastiske og 

brenner for det de foreleser om. Det at det er mange forskjellige forelesere på emnet oppfattes også 

som svært positiv da man får forskjellige perspektiver og ulike måter å forstå et fenomen. 

Et flertall av studentene synes at de fire disiplinene flyter litt i hverandre både på forelesninger og i 

pensum. Studentene hevder imidlertid at dette ikke er negativt. De diffuse skillene viser at det er en 

helhet i emnet. Det er uansett to disipliner som oppfattes mer diffuse enn de andre, 

sosialantropologi og sosiologi. Noen påpeker at sosialantropologien forsvinner litt på 

høstsemesteret. 

Studentene opplever stort sett seminarene som fruktbare. Det var imidlertid et par studenter som 

skulle ønske at pensum ble mer direkte behandlet på seminarene. Seminarlederne får mye skryt 

både for deres evne til å styre seminarene og i forhold til deres kunnskap. Noen studenter synes 

oppfølgingen fra seminarlederne, og foreleserne, er mye bedre på KULKOM1001 enn på de andre 

emnene. Selv om de fleste trives med seminaret sitt, synes mange det var veldig bra å bytte seminar 

på nyåret. Det er bra å treffe andre studenter på kullet samt andre seminarledere. 

En utfordring vi møter også med dette kullet er at de synes det er vanskelig å prioritere KULKOM1001 

på høsten siden det ikke er eksamen i dette emnet. Dette var noe fjorårets kull også nevnte som en 

utfordring. Forhåpentligvis blir dette bedre ved at vi innfører mappevurdering på KULKOM1001 der 

seminaroppgavene blir en del av den endelige karakteren sammen med skoleeksamen.  



SOSANT1400 

Som i fjor, oppleves dette emnet som det vanskeligste de har det første året. I tillegg til at emnet i 

utgangspunktet er vanskelig, blir det enda vanskeligere når det er på engelsk. Studentene påpeker 

imidlertid at hvis man bare legger inn litt ekstra innsats så forstår man det. Emnet er nok i stor grad 

et modningsemne. 

Seminarlederen får veldig mye skryt av studentene. Hun klarer å trekke ned de store temaene slik at 

pensum ”faller på plass”. Det eneste studentene har å utsette på seminarene, er at det burde vært 

flere seminarer. 

MEVIT2110 

På tidspunktet for samtalene, hadde det ikke vært så mye undervisning i emnet. Det var derfor ikke 

så mange som hadde gjort seg opp en mening om emnet. De som hadde fått lest litt pensum syntes 

stort sett at emnet var interessant og passet inn i KULKOM. Det var imidlertid en litt uryddig start på 

emnet. Pensumoversikten kom veldig sent og det ble noen bytter av forelesningssted som ikke ble 

godt nok formidlet til studentene. Noen av studentene var også litt oppgitt over at ikke alle KULKOM-

studentene hadde fått plass på seminar. Studiekonsulenten vil før neste semesester emnet går 

snakke med studiekonsulenten ved Institutt for medier og kommunkiasjon og se om det er mulig å 

prioritere KULKOM-studentene sammen med andre studenter som har dette som obligatorisk emne, 

når man fordeler seminarer. 

Fordypning 
Det er få som allerede har bestemt seg for hvilken fordypning de skal velge. Av de som har tatt et 

valg er psykologi det mest populære. De resterende fordeler seg ganske likt mellom medievitenskap 

og sosiologi. Psykologiforelesningene på KULKOM1001 har for noen vært en avgjørende faktor i valg 

av fordypning. Det er få studenter som vurderer å fordype seg i sosialantropologi. 

På grunn av den store usikkerheten studentene hadde i forhold til fordypning, vil programutvalget og 

studiekonsulenten arrangere et informasjonsmøte om fordypning. Her vil det komme én 

representant fra hvert av de fire fagmiljøene og fortelle om sin fagdisiplin samt hva man kan forvente 

seg hvis man fordyper seg i den enkelte disiplinen. 

Delstudier i utlandet 
Et flertall av studentene som var til samtale ønsker å reise på utveksling ett semester i løpet av 

studiet sitt. Det var ofte dette studentene hadde spørsmål om også. Denne interessen samsvarer 

med tall på hvor mange studenter som tar delstudier i utlandet. I studiekvalitetsrapporten for 2009 

vises det at blant studieprogrammene ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi er prosentvis 

flest studenter på KULKOM som reiser på utveksling. 

Veien videre 
Et stort flertall av studentene ønsker å ta en mastergrad. De fleste vil gå direkte videre fra en 

bachelorgrad og over på et masterprogram. Noen vurderer å ta et friår før de tar en mastergrad. Av 



de som skal gå ut i jobb etter endt bachelorgrad hadde flere allerede bestemt hva de skulle gjøre før 

de begynte på programmet. 

Konklusjon 
Helhetsinntrykket etter studentsamtalene er at studentene trives både sosialt og faglig på 

programmet. KULKOM1001 er svært populært og er en viktig del av førsteåret til studentene på 

programmet. Det er to faktorer som kan trekkes ut som svært sentrale for studentenes trivsel på 

programmet. Engasjementet foreleserne på KULKOM1001 viser smitter over på studentene og bidrar 

til faglig begeistring på programmet. Det gode sosiale miljøet på programmet blir skapt av engasjerte 

studenter og et godt fungerende programutvalg. At man har et godt sosialt miljø på programmet 

bidrar til å skape engasjement og trivsel. 
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