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Innledning 

Førsteårsstudentene på Kulkom (høst 2010-kullet) ble i perioden 14.-18. mars 2011 

innkalt til individuelle samtaler med studiekonsulenten. Dette er det fjerde året slike 

samtaler blir gjennomført. 46 studenter ble innkalt, og 28 møtte opp. Oppmøteprosenten 

var altså 61%, noe som representerer en økning på 6% fra i fjor (selv om antallet 

studenter er mindre i år). Samtalene varierte i form avhengig av hva studentene ønsket å 

snakke om, men studiekonsulenten stilte i utgangspunktet noen felles spørsmål til alle. 

Hvorfor Kulkom? 

Svært mange av studentene oppgir at det var “litt av interesse og litt tilfeldig” at de valgte 

Kulkom. En del sier at programmet var forlokkende fordi det inneholder litt av flere 

fagdisipliner og gjør det mulig å utsette valget av fordypning. En del studenter hadde også 

blitt motivert av liknende emner på videregående. 

Generell tilfredshet med programmet 

De aller fleste er godt fornøyde med programmet. Studentene opplever at de får god 

oppfølging og at fagene er interessante. En stor majoritet sier at det var vanskelig å se en 

rød tråd i programmet i begynnelsen, men at det har kommet seg i andre semester. 

Mellom syv og ti studenter vurderer imidlertid å slutte på programmet. Blant disse oppgir 

nesten alle som årsak at de er ute etter en mer praktisk orientert utdannelse enn det et 

universitetsstudium kan tilby. Svært få av dem som tenker på å slutte vurderer å bytte til et 

annet studieprogram ved universitetet. De få som vil studere noe annet ved universitetet, 

er interesserte i profesjonsstudier som juss og medisin. 

Også blant studentene som ikke vurderer å slutte, er det flere som ønsker seg en sterkere 

bevissthet om hvordan kunnskapen de lærer kan brukes rent konkret. Noen etterlyser mer 

arbeidslivsrelevans, andre etterlyser mer generell informasjon tidlig i studiet om hva slags 

kompetanse man opparbeider seg på programmet. 

Tilfredshet med emner 

KULKOM1001 

KULKOM1001 får god omtale. Studentene er fornøyde med forelesninger og 

seminargrupper, og synes det er moro at de har pensumforfatterne selv som forelesere. 

Samtlige forelesere og seminarledere får svært god omtale. En del studenter synes 



imidlertid ulike seminarledere har gitt ulik informasjon om retningslinjer for akademisk 

skriving: alt fra form på kildehenvisninger til spørsmålet om hvor subjektiv man kan være 

når man skriver.  

Noen studenter synes det har vært vanskelig å samle de ulike trådene på emnet, men Rolv 

Blakars siste forelesning før jul har blitt nevnt av flere studenter som svært oppklarende 

og motiverende. I følge studentene hadde han også snakket om hva slags kompetanse 

man opparbeider seg som bachelorstudent på Kulkom – et tema samtlige studenter er 

veldig opptatte av. 

En student foreslår å ha case-studier som en del av undervisningen på KULKOM1001 

for å gjøre stoffet mer anvendelig. 

Exphil/exfac 

Exfac får mye skryt for god organisering og gode undervisere. Exphil oppleves som noe 

mer rotete og mindre relevant. 

PSY2500 

Samtlige studenter opplever PSY2500 som et veldig interessant fag. Foreleseren får 

eksepsjonelt mye skryt, og formen på undervisningen (forelesning og seminar i ett) 

oppleves som fruktbar. En del studenter ønsker seg bokstavkarakter på eksamen, men 

noen mener også at siden emnet ikke har bokstavkarakter, kan man konsentrere seg om 

det man er interessert i. 

MEVIT2110 

MEVIT2110 oppleves av nesten samtlige studenter som et tungt fag. Flere mener dette 

kommer for tidlig inn i studieløpet. En del som i utgangspunktet planla fordypning i 

medievitenskap, vurderer å velge noe annet fordi de synes medievitenskap virker som et 

vanskelig fag. 

Erfarne studenter som har studert mer enn ett semester tidligere, er mer fornøyde med 

dette emnet. 

Valg av fordypning 

Få er sikre på hvilken fordypning de skal velge. Psykologi framstår som det mest 

populære alternativet, etterfulgt av sosiologi. Det er få som planlegger å fordype seg i 

medievitenskap eller sosialantropologi. 

Delstudier i utlandet 

Få er sikre på at de skal på utveksling, men mange har lyst. Noen fordypninger 

vanskeliggjør utveksling fordi det er mange obligatoriske emner. Dette oppleves som synd. 



Informasjon 

Nesten alle studentene synes de får god informasjon om hva som foregår på universitetet, 

eller at de vet hvor de skal gå for å finne informasjon. Noen etterlyser enda tydeligere 

informasjon om fristene i forbindelse med semesterstart. 

Sosialt miljø 

De aller fleste er veldig fornøyde med det sosiale miljøet på programmet. Programutvalget 

får også mye ros for arbeidet sitt. Faddeuka fungerer godt og “Utvidet studiestart”-

prosjektet får mye god omtale. Noen sier at det dannet seg klikker i forbindelse med 

fadderuka, og selv om enkelte opplever dette som dumt, synes de fleste – også de som 

ikke var med på fadderuka – at dette er naturlig.  

Veien videre 

De aller fleste ønsker å ta en master etter endt bachelorgrad. Noen ønsker å prøve seg i 

arbeidslivet først.  

Studentene er generelt veldig opptatte av hvordan studiet kan “brukes” i framtiden, og 

noen er redde for ikke å få relevant jobb. 

Konklusjon og mulige tiltak 

Studentene er godt fornøyde med bachelorprogrammet, og opplever å være i et godt 

faglig og sosialt miljø. Studentene savner lite i studiet, men en del etterlyser tidligere 

informasjon om fagfordypninger og muligheter etter endt studium.  

Andre spørsmål til diskusjon/mulig oppfølging:  

- Kan det legges inn informasjonsmøte/seminar allerede første semester som 

handler om kompetansen man opparbeider seg på studieprogrammet og mulige 

veier videre?  

- Kan det informeres tydeligere om fristene i forbindelse med semesterstart? 

- Kan det deles ut/vises til enkle retningslinjer for akademisk skriving på seminarene? 

- Er det mulig å forberede studentene på MEVIT2110 på en bedre måte? 
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