
Hvilken utdanning har kandidater fra bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon?
• Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon gir en tverrfaglig bachelorgrad med de obligatoriske 
fagene sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap. Studiet går over tre år. 
•De første tre semestrene blir studenten kjent med sentrale analysemåter i studiet av kultur og 
kommunikasjon.kommunikasjon. Videre i studiet fordyper studenten seg i én av de fire involverte fagdisiplinene: sosiologi, 
sosialantropologi, psykologi og medievitenskap. Studiet avsluttes med å skrive en oppgave basert på den 
tverrfaglige kunnskapen studenten har tilegnet seg.
• Studiet gir metodiske og teoretiske redskaper til å reflektere over kultur som meningsfellesskap og som 
meningsbrytning sett fra de fire fagenes synsvinkel. Studenten får et grundig innblikk i tenkning om språk, 
kommunikasjon, tegn- og kulturteori. På dette grunnlaget kan studenten analysere meningsflyten innen  
politikk, hverdagsliv, kultur, reklame og kunst.
•Det er høye inntakskrav for å komme inn på studiet.•Det er høye inntakskrav for å komme inn på studiet.

"KULKOM gir deg et uvu"KULKOM gir deg et uvurderlig bredt innblikk i samfunnsvitenskap, der forståelsen for sosial organisering og 
hvordan vi mennesker samhandler gjennom kommunikasjon ligger til grunn. Uansett hva du ønsker å spesialisere 
deg innen, gir dette deg bakgrunnskunnskap og byggesteinene for en akademisk forståelse av våre omgivelser. For 
min del ble det internasjonal sikkerhetspolitikk, konfliktanalyse og utvikling, og jeg kan med hånden på hjerte si at 
KULKOM ga meg den ballasten jeg trengte for å fortsette innen mitt fag. Jeg vil anbefale alle som ønsker å jobbe 
med menneskelige uttrykk og omgangsformer studier i KULKOM, om det skulle være kultur, media, politikk eller 
andandre områder der kommunikasjon står sentralt."

Martin Aarnæs, mastergradsstudent ved Kings College i London, og tidligere ansatt i 
Utenriksdepartementet og i Kirkens Nødhjelp

Om hovedområdene innenfor studiet
• Kjernen i studiet er hentet fra de fire fagdisiplinene sosiologi, sosialantropologi, psykologi og            
medievitenskap
• Programmet gir grundig innblikk i tenkningen om forholdet mellom språk, makt, medier, identitet,        
etnisitet, kjønn, trender, forbruk og kultur

Felles obligatoriske fag/emner for alle studenter
• Forskningsmetoder
• Kommunikasjon, språk og sosiale relasjoner
• Forståelsesformer og perspektiv
• Symbolbruk og erkjennelsesformer
• Medier og populærkultur
• Kulturanalyse, diskurs og semiotikk (tegnlære) • Kulturanalyse, diskurs og semiotikk (tegnlære) 

Hvorfor velge bachelorkandidater i kultur og kommunikasjon?
• De er trenet i å hente inn, analysere og kritisk vurdere informasjon, egenskaper som er høyt verdsatt på 
arbeidsmarkedet
•  De har et skarpt og nyansert blikk på fenomener knyttet til kultur, noe som ikke minst er viktig i en tid 
med intens interesse for kommunikasjon og medier
• Med sin brede tverrfaglige bakgrunn kan de se et problem fra flere sider

Hva kan bachelorkandidater i kultur 
og kommunikasjon?
• De har praktisk innsikt i kultur og kommunikasjon, 
spesielt mht. relasjonsbygging, teamarbeid og 
formidling.
• De håndterer de grunnleggende forståelsesformene • De håndterer de grunnleggende forståelsesformene 
og analysemåtene innen disiplinene sosiologi, sosial-
antropologi, psykologi og medievitenskap.
• De kan reflektere kritisk over språk, tegn, kultur, 
kommunikasjon, identitet, makt og mediepåvirkning.


