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1. Årskull: 
MUSP4112 Gehørtrening/interpretasjon A: For stort fravær av studenter, noes om gjør at arbeidet i 
gruppene blir for dårlig. Lærerne (i alle fall de to første bolkene) kan stille større krav til studentene, 
både til arbeid mellom timene og til oppmøte.  
Det siste semesteret har det vært stilt større krav, og det setter studentene pris på. Også fint med en 
plan for oppgaver, og at vanskelighetsgraden er tilpasset. Lærer i siste bolk har også koblet sammen 
satslære med gehør, og det er viktig. Får ikke fullt utbytte av bolker på bare 6-7 uker, ønsker mindre 
oppdeling. 
 
Musikkledelse: Har vært veldig bra. Studentene digger BS! Mer timer der BS og de andre er 
sammen?  
 
MUSP4113 Satslære A: Fellestimene gir minst utbytte, mens gruppetimene er bra. 
Grunnleggende musikkteknologi A: Lærer flink til å sette krav, Fungerer bra. Litt tungvint å måtte 
jobbe to og to sammen om oppgaver.  
 
MUSP4114 Musikkhistorie A: Fungerer greit og foreleserne er flinke, men studentene savner 
samarbeid mellom lærerne og koordinering av pensum.   
Bli enige om EN BOK/ETT KOMPENDIUM?  Pass også på overlapping: her skjer det av og til at 
den neste begynner med noe den forrige allerede har forelest om. Still krav til studentene også her! 
Litt uenighet om man ønsker refleksjonsoppgaver eller fasitoppgaver. Er undervisningen tilpasset 
nok utøvende musikk?  
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2.  Årskull: 
MUSP4125 Støttefag klassisk: 
Gehør: Mange studenter klager. 4-delingen fungerer dårlig. Studentene rekker ikke å tilegne seg 
ferdighetene før de må gå videre på ny bolk. TÅ setter krav, det er bra. KAV og MH kunne sette 
enda større krav til studentene. TK/rytmikk: Rytmene må være mer teoribasert: studentene ønsker å 
få ned rytmene de lærer på noter. Ønsker lekser, må stille krav. Studentene ønsker å lære å lese 
rytmer.  
Gruppeinndeling bør varieres, mange blir lei av gruppa si. Dessuten ønsker ikke studentene å ha 
nivådelte grupper.  
 
Musikkhistorie: Godt fornøyde studenter. Setter pris på å ha en og samme lærer et helt semester.   
 
Satslære: Det har vært vanskelig for studentene å orientere seg i tid og sted, siden alle 
forelesningene har vært på ulike ukedager og noen startet i begynnelsen av semesteret og noen ikke 
startet før ute i semesteret. Ønsker seg færre lærere. Ikke fornøyd med den første bolken, bolken 
med TB ble for kort mens timene med KAV tegner bra.  
 
Grunnleggende musikkteknologi B: Jobber gjerne mer med musikkteknologistudentene.  
 
3. Årskull: 
MUSP4130 Hovedinstrument C: ingen er misfornøyde. Alt bra. 
 
MUSP4132 Gehørtrening/Improvisasjon C: Ustabil lærersituasjon, med mye sykdom og avlyste 
timer. Studentene synes undervisningen har for mange involverte lærere, og at bolkene med 
undervisning blir for korte til at de skikkelig får satt seg inn i det de er ment å skulle tilegne seg av 
kunnskap/ferdigheter.  
MUSP4133 Musikkhistorie C: Forelesningen blir for tørre og vanskelige å følge med på. Alt for 
mange studenter som utsetter arbeidet med oppgaven.  
 
Valgemner 3. år: ingen tilbakemeldinger, så da er det ok. 
 
4. årskull: Ingen klager.  
 

Messing:  
Studentene kan tenke seg mer samarbeid mellom messinglærerne. Flott at HPS og AJ har startet 
arr/komp gruppe med fokus på arrangering for denne instrumentgruppen.  
Brassforum: det bør settes av tid til et brassforum, en arena for samling av både studenter og lærere.  
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Interpretasjon: Studentene føler ikke at planleggingsmøtet man hadde i fjor har blitt helt fulgt opp. 
Dersom det skal være studentdrevne interpretasjoner bør det allikevel være en lærer til stede. 
 
Sang: 
Virker som det er godt samarbeid mellom sanglærerne.  
 
Stryk:  
NTNU Kammerorkester: turne og avsluttende konserter bra, stor suksess. Prøvene har derimot gått 
trått. Det er også for lang tid å øve på same repertoar allerede fra høsten av. Konsertlederrollen 
burde vært avklart fra dag 1, nå ble det for mange som byttet på.  
Ønsker seg Symfoniorkester (TSO)-prosjekt. IM bør kontakte TSO om det. 
Flere klassetimer! Gjestelærere i interpretasjon?  
Orkesterworkshop med Anna Gebert oppleves som veldig nyttig.  
 
Klaver:  
H15 ble det for lenge mellom hver gang man fikk spilt, men bedre nå i vår.  
Prosjektuker høst: For mye stoff å øve på til to prosjektuker, kanskje hadde det vært nok med 
Ringveprosjektet.  
Fint om alle får plass på mesterklasser! Og gjerne en mesterklasse hvert semester. 
 
Generelt:  
Prosjekt Uke 7: Den ene dagen ble for lang, med program fra 09 om morgenen til 18 om kvelden 
med bare en 30 minutters pause for en av gruppene! Forelesningen med JS var bra men unødvendig. 
Lærerne var for dårlige til å møte opp, og det skapte litt dårlig stemning. Mange stykker ble sendt ut 
for seint.  
Men: flott og viktig med jazz og klassisk sammen! 
Kunne vært bedre med bedre fordeling av låter mellom gruppene, nå ble det noen som bare spilte 
lange toner. 
 
Studenter med manglende fremmøte: Alle bør behandles likt mtp fremmøteregelen.  
 
Gettoene: kan kanskje disse fjernes slik at alle treffes i kantina?  
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