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1: EMNEEVALUERING 
1. klasse:   

• Fornøyd med undervisningen 
• Satslære er greit 
• Gehør: Ønsker at Odd Johan sine bolker kommer etter hverandre, da de 

krever at man innarbeider en del rutiner. Bolken med Espen Aalberg var 
bra.  

• Ikke bra at kurs i musikkteknologi og direksjon ligger i samme semester.  
• Musikkhistorie: Med så store pensummengder er det problematisk å 

forberede seg til eksamen. Studentene får ikke gode råd fra faglærerne når 
det gjelder prioritering av fagstoff. Lærerne snakker for mye om det som 
ligger utenfor pensum, bør holde seg mer til pensumet.   

2. klasse: 
• Mye å gjøre, men overkommelig arbeidsmengde 
• Musikkhistorie: OK 
• Satslære: fungerer bra 
• Hørelære: variert og ok. 

3. og 4. klasse:  
• Stort fagtrykk, særlig for 4. års studenter nå mot eksamen. 
• Liturgisk spill: undervisningen virker dårlig forberedt og lite planlagt.  
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2: Generelt/rammer rundt studiene:  
 
Interpretasjoner:  

• Kan ha dem litt sjeldnere, kanskje hver 2. uke? Forum?  
• Temainterpretasjoner: her må studentene få beskjed om tema i god tid 

 
Vikarordning: Ønskelig med en mer permanent vikarordning, det er et problem for studentene når 
det blir for lange perioder uten undervisning.  

 
Prosjektuker: Studentene vil vite om de har opplegg i disse ukene i god tid eller om de må 
planlegge egenutvikling. Det var uheldig med to prosjektuker i ett semester der ikke 
kirkemusikkstudentene var inkludert.  
 
Studentene hadde kommentarer til håndteringen av en klagesak. 
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