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Bakgrunnsinformasjon 

 

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

Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. I tråd med den generelle malen for tilsynssensors 

årsrapport ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, legges det særlig vekt på spørsmål 

rundt vurdering – utforming av eksamensoppgaver, karaktersetting, karakternivå og grad av 

samsvar mellom vurderingsformer og studieprogrammets faglige intensjoner. Fokus er i 

særlig grad på to sentrale trinn i programmet, Kulkom 1001 som representerer studentenes 

første møte med programmet, og Kulkom 3090 (bacheloroppgaven) som synliggjør den 

faglige kvaliteten helt på slutten av programmet. 

 

Grunnlaget for evalueringen er generelle bakgrunnsopplysninger om programmet, tilsendt 

skriftlig materiale som vedrører studieåret 2010/11 (interne evalueringer, karakteroversikter 

og et utvalg eksamensbesvarelser), samt utvekslinger over epost- og telefon med programmets 

leder, professor Anne Krogstad og studiekonsulent Kari Henriksen. 

 

Jeg er oppnevnt som tilsynssensor for en fireårs periode, og dette er min tredje årsrapport. 

 

Utforming av arbeidet 

 

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 E (for Kulkom 1001) og A til D (for Kulkom 3090 – hvor 

ingen denne gangen fikk karakteren E), og gir grunnlag for evaluering av vurderingspraksis 

over hele karakterskalaen. For Kulkom 1001 dreier det seg om mappevurderinger (to 

semesteroppgaver samt 6 timers skoleeksamen), mens det under Kulkom 3090 er snakk om 

semesteroppgaver (bacheloroppgaver). Problemformuleringene i eksamensoppgavene samt 

temavalg i studentenes bacheloroppgaver gir grunnlag for å bedømme emnenes relevans i 

forhold til læringsmål og pensum, mens studentbesvarelsene gir grunnlag for å bedømme 

praksis rundt karaktersetting. 
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Evaluering av vurderinger og vurderingsordningen 

 

Kulkom 1001 

 

Kulkom 1001 (20 studiepoeng) går over to semester og har avsluttende skoleeksamen på 6 

timer i vårsemesteret. Studentene må oppfylle en rekke obligatoriske krav i begge semester 

for å kunne gå opp til eksamen, i hovedsak obligatorisk seminarframmøte med aktiv 

deltakelse samt innlevering av to semesteroppgaver (én høst, én vår). Fra og med det kull som 

evalueres her (tatt opp høst 2010) fastsettes karakteren på grunnlag av hele mappen, med 

hovedvekt på prestasjonene på skoleeksamen. Denne nye ordningen er en respons på tidligere 

evalueringer som viste en tendens til at studentene ikke kom skikkelig i gang med emnet før i 

andre semester. 

 

Både i første og andre semester kunne studentene velge mellom ulike tema for 

semesteroppgaven, og begge oppgavesett ga mulighet for å drøfte både oppgitte og selvvalgte 

eksempler. Skoleeksamen våren 2011 var, som tidligere, todelt, med angivelse av delenes 

relative tyngde i karakterfastsettelsen. Del 1 (estimert til en tredel) ber om at studenten 

redegjør for fire av fem oppgitte begreper under emnetematikken. Utvalget av begreper er 

opplagt sentralt i forhold til det faglige innholdet i Kulkom 1001 (slik det framgår av 

emnebeskrivelse og pensum). Del 2 representerer en bredere analytisk utfordring (som teller 

to tredeler i vurderingen av skoleeksamen) hvor studentene velger å skrive én av tre oppgaver. 

Igjen oppfatter 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]” reflekteres også implisitt i oppgaveformuleringene og kan vurderes ut fra hvordan 

studentene integrerer ulike fags perspektiver i sine besvarelser. Jeg mener også oppgavenes 

omfang er godt tilpasset den tilmålte eksamenstiden. 
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Når det gjelder karaktersettingen, er min konklusjon at denne følger både generelle og mer 

fagspesifikke karakterkriterier og ellers er i tråd med nivåinndelingen i programmet. Jeg har 

evaluert karaktersettingen av 6 kandidatmapper på Kulkom 1001 i henhold til kriteriet om at 

prestasjonen på skoleeksamen skal tillegges mest vekt (jfr. Studieplanen). 

Karakterfordelingen er én A, én B, én C, to D og én E. Fire av disse kandidatene (de som fikk 

B, C og D) klagde på karakterresultatet, og alle kom ut av klagebehandlingen med samme 

karakter. Jeg er helt enig i karaktersettingen på alle 6 besvarelser, selv om jeg bedømmer én 

av D-besvarelsene til å ligge svært nær en C.  

 

Kulkom 3090 

 

Vurderingen på Kulkom 3090 (10 studiepoeng) foretas på grunnlag av en semesteroppgave på 

13-15 sider samt muntlig eksamen. Studenten må oppfylle visse obligatoriske krav underveis 

for å gå opp til eksamen (i hovedsak aktiv deltakelse på seminarer), og karakteren settes på 

grunnlag av prestasjonen på semesteroppgaven med avsluttende muntlig eksamen som 

justerende. Dette var en nyordning i 2010; tidligere var muntlig eksamen vektet separat (til 30 

% av total karakter).  

 

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; samtidig instrueres studenten til å trekke på et fastlagt pensum i drøftingen. 

Valgfritt pensum – som i stor grad knyttes til de empiriske eksemplene som studenten velger å 

drøfte – utgjør ca. 1/4 av totalen. Fra og med 2011 kan studentene velge tema for oppgaven 

selv, og de fleste benyttet seg av denne muligheten, mens noen valgte å ta utgangspunkt i en 

tidligere rammeoppgave. Denne nyordningen kom som respons på et uttrykt studentønske og 

samsvarer også med antydninger i en tidligere evalueringsrapport fra undertegnede om 

forventninger til selvstendighet på dette nivået i studiet. Det synes rimelig å forvente at en 

universitetsstudent på et akademisk anlagt program som KULKOM bør kunne formulere et 

selvstendig tema for bacheloroppgaven (ut fra genuine faglige interesser), konkretisere en 

problemstilling innenfor temaområdet og framskaffe og sortere faglitteratur ut fra relevans i 

forhold til problemstillingen. Dette vil være i tråd med forventninger som er nedfelt i emnets 

kunnskaps- og ferdighetsmål: «reflektere selvstendig», «utvikle en egen problemstilling», 

«hente inn, analysere og kritisk vurdere informasjon», «ferdigheter til selvstendig arbeid» osv. 
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Tilsynssensor oppfatter det slik at Kulkom 3090 er brakt nærmere disse målsettingene i og 

med forventningen om at tema for bacheloroppgaven skal være selvvalgt. 

 

Det er videre mulig å se for seg en styrking av akademisk selvstendighet på to måter innenfor 

rammene av KULKOM 3090: i) ved å gjøre en større del av pensum selvvalgt, noe som vil 

stille studenten friere i sin analyse, og ii) ved tydeligere å understreke krav til vitenskapelighet 

i selve tekstproduksjonen.  

 

Punkt i) tar utgangspunkt i en modell hvor studenten har «gjort seg ferdig med» den sentrale 

faglitteraturen tidligere i bachelorstudiet slik at KULKOM 3090 kan nyttes til en selvstendig 

anvendelse av perspektivene. Dagens opplegg er bygd på en annen modell hvor fastlagt 

pensum tilfører ny litteratur som studenten skal forholde seg til i skrivingen av 

bacheloroppgaven. Dagens emne er altså i praksis ikke bare et oppgaveemne men også en del 

av den tematiske og teoretiske grunnutdanningen på programmet. Tilsynssensor er av den 

oppfatning at større rom for og krav til arbeidet med selvvalgt tema og empiri ville styrket den 

akademiske profilen på bacheloroppgavene, men dette er selvfølgelig et komplekst 

ressursspørsmål som blant annet henger sammen med de særlige utfordringer som oppstår 

gjennom at hele fire ulike disipliner skal få plass innenfor rammene av et ordinært 

bachelorløp. Dette gjør det antakelig ekstra vanskelig å «rendyrke» KULKOM 3090 som et 

bacheloroppgaveemne.  

 

Når det gjelder punkt ii) ovenfor – om forventninger til selve tekstproduksjonen – inneholder 

studieplanen én prosessorientert målsetting som angår skriving: at studenten skal «ha 

videreutviklet de skrivetekniske, teoretiske og analytiske ferdighetene gjennom arbeidet med 

skriving av individuell oppgave». Det er derimot lite i studieplanen som uttrykker 

forventninger til tekstens karakter: hva slags type tekst en bacheloroppgave skal være og 

hvilke forventninger som dermed stilles til tekstutformingen. Dette avhenger selvfølgelig av 

hvordan bacheloroppgaven konseptualiseres innenfor rammene av programmet og hva slags 

«akademisk status» en ferdig utdannet bachelorkandidat i dagens system oppfattes å ha. Det 

allmenne synspunktet er gjerne at bachelorgraden er en grunnutdanning og at den faglige 

selvstendiggjøringen foregår på masternivå eller til og med senere. I dette bildet framstår 

gjerne bacheloroppgaven som en form for «skriveøvelse», og det virker som det er en slik 

oppfatning som ligger til grunn for de prosessorienterte (læringsmessige) formuleringene i 

studieplanen. På den annen side krever altså bacheloroppgaven en grad av intellektuell 
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selvstendighet, og det er rom innenfor dagens rammer til både å nedtone og aksentuere denne 

dimensjonen. Man kan derfor tenke seg en modell hvor bacheloroppgaven profileres som en 

mer fullverdig «akademisk» eller «vitenskapelig» utredning, og hvor ferdighetsmålene for 

forfatteren oppjusteres tilsvarende. Én måte å konkretisere dette på, er å stille mer eksplisitte 

formkrav til teksten, slik at bacheloroppgaven oppfyller «allmenne standarder for 

vitenskapelige tekster» når det gjelder oppbygning, problemformulering, argumentasjon, 

saklighet, empirisk forankring, metodiske og etiske refleksjoner, god referanseskikk osv. En 

slik oppjustering vil gjøre det mulig å formulere mer ambisiøse ferdighetsmål for kandidater 

fra KULKOM-programmet – med større vekt på faglig selvstendighet og det å beherske et 

vitenskapelig tekstformat.  

 

Samtidig vil en slik skjerping ventelig få følger for karakterfordelingen på programmet; ikke 

alle vil takle kravene til selvstendighet og akademisk skrivestil like godt. Det er selvfølgelig et 

spørsmål om dette er ønskelig, men dagens karakterfordeling er relativt skjev – med like 

mange B som C og en stor andel A (se figur) – så det kan virke som det er rom for å skjerpe 

kravene noe. 

 

 
Karakterfordeling på KULKOM 3090 i perioden 2009-11. 

 

Når det gjelder vurdering av individuelle semesteroppgaver, er jeg enig i bedømmingen av 5 

av 6 tilsendte besvarelser. Den sjette kandidaten har fått karakter B, mens undertegnede 
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bedømmer oppgaven til en C. Imidlertid ligger besvarelsen i grenselandet mellom C og B, og 

det er mulig at det dreier seg om en kandidat som har gjort et overbevisende inntrykk på 

muntlig. Uansett er det altså svært lite sprik mellom mine og sensorenes bedømminger, og 

konklusjonen er at programmet har en høyst forsvarlig vurderingspraksis innenfor rammene 

av dagens forventninger til bacheloroppgavene. 

 

Generelt 

 

Mer allment er det betryggende at programmet har eksamenskommisjoner bestående av to 

sensorer og at programmet trekker på eksterne sensorer også ved ordinære 

eksamenskommisjoner, noe som ikke er påkrevet ifølge reglementet. Dette styrker 

mulighetene for en bred og rettferdig bedømming av studentens prestasjoner. Tilsynssensor 

har stor forståelse for utfordringene med å skaffe kompetente sensorer på et program som 

legger så stor vekt på tverrfaglighet – hvor sensor i realiteten må forholde seg til fire ulike fag 

under bedømming av eksamensbesvarelser. Imidlertid er det grunn for programledelsen til å 

vurdere om KULKOM – over tid – har en tilstrekkelig bred rekruttering av sensorer. Denne 

problemstillingen aktualiseres av følgende formulering i reglementet:  

 

For å sikre felles nasjonal praktisering av karakterskalaen må det faste vitenskapelige 

personalet delta i sensorutveksling med andre norske universiteter. Minst 15 prosent 

av personalet bør delta i slik utveksling hvert semester og slik at de dekker forskjellige 

emner og studienivå. (Utfyllende retningslinjer for bruk av sensor ved Det 

Samfunnsvitenskapelige fakultet [UiO], punkt 2.4) 

 

Dette kravet er formulert med referanse til «personalet» og kan ikke omsettes direkte til et 

spesifikt program, og flerfagligheten i KULKOM gjør det enda vanskeligere å konkretisere 

denne forventningen, men det er allikevel grunn til å vurdere om det er mulig å styrke den 

nasjonale og akademiske profilen i vurderingsopplegget ved å benytte sensorer fra andre 

universiteter. 

 

Alt i alt er det ingen tvil om at de to emnene som er evaluert her, er skreddersydde ut fra 

ambisjonene for programmet. 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 ofte et spenningsforhold mellom de 
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ulike komponentene innen tverr- eller flerfaglige programmer. Interne evalueringer gir 

inntrykk av at flerfagligheten er godt ivaretatt på programmet og ikke skaper store problemer. 

Mange studenter er nettopp positive til den flerdisiplinære karakteren som programmet har. På 

den annen side kan det se ut som en del studenter har vanskelig for å skjønne 

sosialantropologiens egenart innenfor rammene av Kulkom. Dette er så gjennomgående i 

studentevalueringene at programledelsen etter min oppfatning burde gå dypere inn i 

problematikken: Hva er det ved dette fagets karakter som skaper problemer for studentene, og 

hvordan kan dette overkommes? 

 

Siden jeg er sosialantropolog selv og har erfaringer med integrasjon av faget i flerfaglige 

programmer, er det mulig å formulere noen antakelser om dette som kanskje kan være et 

utgangspunkt for diskusjon.  

 

For det første er den min erfaring at mange studenter har problemer med å fatte den 

sosiologiske dimensjonen ved kultur og kommunikasjon, dvs. tegns forankring i sosiale 

strukturer og prosesser. De kan være dyktige semiotikere, men mangler forståelse av 

samfunnsdynamikk, eller enda mer grunnleggende, at kultur og kommunikasjon i det hele tatt 

er sosiale fenomener. Det er i så måte betegnende at en del KULKOM-studenter nevner 

Bourdieu’s «Distinksjonen» som særlig krevende; en tekst som i andre sammenhenger gjerne 

oppfattes som særlig illustrerende! En del studenter nevner også at det er vanskelig å forstå 

pensumbidrag som illustrerer hvordan tegn inngår i politisk mobilisering. Det ligger kanskje 

noen epistemologiske grunnproblemer her – om betydningen av det sosiale i kultur og 

kommunikasjon – som ikke alltid når like godt gjennom til studentene. 

 

Mange studenter kan også ha problemer med å fatte krysskulturell variasjon. De kan lett ta til 

seg tesen om at «verden er kulturelt konstituert», men vil, naturlig nok, preges av sine tilvante 

oppfatninger og verdier i møte med (litteratur om) annerledes konstituerte verdener. Mens 

studenter i sosialantropologi jo nettopp er interessert i krysskulturell variasjon og aktivt 

jobber med sin egen etnosentrisme, vil studenter på KULKOM antakelig i større grad være 

grunnorientert mot «egen kultur», og det er derfor ganske logisk at de kan oppfatte deler av 

antropologipensumet som rimelig «eksotisk» og «irrelevant». Fra et pedagogisk ståsted ligger 

det derimot et stort potensiale i nettopp å anvende «eksotiske» eksempler – det kan få fram 

hvor dyptgripende tegn, mening, kultur og kommunikasjon kan være i utformingen av sosialt 



 9 

liv. Igjen kan det synes som om dette metaperspektivet – logikken bak de antropologiske 

bidragene – ikke når helt gjennom til studentene.  

 

For det tredje skaper antakelig den sosialantropologiske grunnorienteringen mot kompleksitet 

problemer for en del studenter. Faget er jo opptatt av multidimensjonalitet i samfunn og kultur 

og vil, der studentene søker forenklinger og «klare svar», ofte gå i motsatt retning: vektlegge 

problematiseringer og kompleksitet.  

 

Det kan altså se ut til at programmet står overfor spesielle pedagogiske utfordringer når det 

gjelder integrasjonen av sosialantropologi i det tverrfaglige opplegget. I denne sammenheng 

kan det være nyttig å vurdere et forslag som iblant dukker opp i studentevalueringer: å 

illustrere de ulike fags perspektiver gjennom å diskutere konkrete casestudier mer inngående. 

Jeg oppfatter dette som et veldig godt forslag. Man kan tenke seg en modell hvor forelesere 

fra ulike fag sammen analyserer et empirisk case på en slik måte at tolkningsmangfoldet og 

ulike fagperspektiver blir tydelige, evt. at én foreleser anvender et flerfaglig blikk. Dette kan 

være en nyttig teknikk for å få bedre fram ikke bare særtrekk ved sosialantropologiske 

tenkemåter, men også den tverrfaglige profilen i programmet som sådan. Videre er det viktig 

å vurdere om pensumbidragene innen sosialantropologi er tilstrekkelig «skreddersydd» med 

tanke på de pedagogiske utfordringene som diskuteres her. 

 

 

Redegjørelse for de drøftinger som er gjort med 

fagmiljøet/fakultetet underveis 

 

Denne rapporten er bygd på tilsendt skriftlig materiale samt epost- og telefonutvekslinger med 

programmets leder og studiekonsulent. Det oversendte materialet er fyldig og gir et godt 

grunnlag for løpende evaluering, særlig av vurderingsformer- og praksis. Jeg vil før neste 

årsrapport legge større vekt på kontakt med programmets studenter. 

 

 

Anbefalinger 
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Som tidligere oppfatter jeg KULKOM som et veldrevet og velfungerende studieprogram. 

Vurderingsformer og –praksis fungerer svært tilfredsstillende innenfor rammene av dagens 

målsettinger. Det legges stor innsats i å fremme et godt sosialt miljø på studiet, det 

gjennomføres systematisk evalueringsarbeid (gjennom evalueringer blant studenter og ansatte, 

og også gjennom et omfattende, strukturert samtaleopplegg med studentene), og lærdommer 

fra dette arbeidet tas til følge. Det har de siste årene blitt innført en rekke nye pedagogiske 

tiltak – som skrivekurs, orientering om litteratursøking, mappevurderinger og friere temavalg 

for bacheloroppgavene – som etter min oppfatning har styrket kvaliteten på programmet. 

Årets rapport har forsøkt å identifisere noen forbedringspotensialer som til dels utfordrer 

rammene for dagens program – målsettingene for KULKOM slik de er formulert pr i dag og 

ikke minst hva som er mulig innenfor dagens ressurssituasjon. Programledelsen anbefales å i) 

drøfte hvorvidt det er mulig i større grad å rekruttere eksterne sensorer fra andre norske 

universiteter, ii) vurdere om det kan stilles høyere krav til prestasjoner på 

bacheloroppgaveemnet, og iii) gjennomføre en mer inngående analyse av utfordringer med 

den flerfaglige integrasjonen i programmet.  


