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Mads Bårdsgjære Heggen, Esther Torsvik Gieselmann, Karoline Jermstad, 
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Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 2. oktober 2017 

Møtetid: 14:15–16:00 Møtested: 2413 

 

 

Generelt: 

 

Nettbasert reservering av rom i Garderobebygget 

Referansegruppen ble informert om at musikkvitenskap, på ønske fra trommeslagerne i 

Garderobebygget, tester ut nettbasert romreservasjon av de tre rommene i bygget. Denne er lik 

romreservasjonen som har vært utprøvd i jazzannekset i et års tid. I første omgang har studenter 

med hovedinstrumentundervisning på trommesett fått lenken. Den vil bli distribuert til alle studenter 

torsdag 5. oktober: 

www.hf.ntnu.no/musikkvitenskaprom 

 

Studiekonsulents oppgaver i referansegruppa 

Instituttleder ønsker at studiekonsulentene ikke lenger skal bidra i samme grad som før til 

referansegruppene. Et av punktene i endringen er at studentene skal skrive referat fra møtene. I og 

med at studieårets referansegruppe var satt sammen før dette ble varslet, så har studieprogramleder 

fått tilslag fra kontorsjef på at vi fortsetter som normalt ut studieåret. 

 

Tilbakemeldinger fra studentrepresentantene i møtet: 

• Det blir vanskeligere å ha oppgaven med å formidle medstudentenes synspunkt og følge med 

i diskusjonen, om en i tillegg også skal skrive referatet. 

• Referatene som er skrevet til nå oppleves som objektive. De blir også sendt på 

tilbakemeldingsrunde, så studentene føler at deres synspunkter blir presentert korrekt. 

 

 

 

http://www.hf.ntnu.no/musikkvitenskaprom


2 av 6 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

03.10.2017 
Vår referanse 
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Semesteret så langt: 

 

1. semester bachelor 

 

EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 

Det er få tilbakemeldinger på emnet. 

 

Det er generelt en tilbakemelding i alle emner at det ønskes flere timer undervisning. For 

EXFAC0016 sin del, så er dobbelttimen forelesning i tillegg lagt til fredager 14:15–16:00. I og med 

at det da blir en lang dag for studentene, føler de at de ikke får optimalt utbytte av forelesningen. 

 

Musikkvitenskap hører med musikkteknologi om alternativer for neste studieår. 

 

Studiekonsulent informerte også om omlegging av fellesemnestrukturen på NTNU, der ex.fac. i sin 

nåværende form faller bort som emne. 

 

Tilbakemeldinger fra møtet: 

• Det er synd at ex.fac. faller bort. 

• Det var fint med et innføringsemne som er relevant og som er så grunnleggende som 

EXFAC0016. 

• Ønske om å beholde en komponent med akademisk skriving tidlig i studiet. 

• Skriving i forskjellige sjangre er interessant: blogg, journalistisk m.m. 

• Det er det eneste emnet som er felles med musikkteknologi, og den koblingen har vært bra. 

 

MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1 

Studentene melder tilbake at det var bra at foreleser brukte mikrofon i starten av semesteret, og syns 

det er synd det ble slutt på det. Studentene hører bedre hva som blir sagt med mikrofon. Selv om 

rom D7 er lite, så er det dårlig lydmessig. Det er vanskelig å følge med i D7 uten at man får plass 

fremst. 

 

Tilbakemeldinger på rom D7 er også at det, selv om det skal ha plass til 40, ofte er tatt ut bord 

og/eller stoler fra rommet, slik at det ikke er 40 plasser der. Lysbryterne for tavlelys fungerer heller 

ikke som tiltenkt. 

 

Orgelet er ikke optimalt å ha plassert i rommet når det er forelesning. 

 

MUSV1017 Satsteknikker 1 med musikkteknologi og hørelære 

Ønske om flere timer i satsteknikker. Lite med én forelesningstime. 

 

MUSV1020 Hovedinstrument 1 

Ingen generelle tilbakemeldinger, utover én om ønske om obligatorisk kor/ensemble. Det ble 

informert om emnet MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse i 3. semester. 
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3. semester bachelor 

 

MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 

Gruppetimene i emnet er kun på 45 minutter og det oppleves kort. Alle oppgavene/komposisjonene 

studentene leverer gjennomgås i gruppetimene, og de går alltid over tida. 

 

Studentene opplever at det er god kommunikasjon i undervisningen, og at det blir gitt god og 

konstruktiv tilbakemelding uansett hvordan oppgavene er løst individuelt. 

 

Emnet har mange store oppgaver som det oppleves at studentene får liten tid på å gjennomføre. De 

føler ikke de får gjort sitt beste, bare å komme igjennom oppgavene fordi de må. 

 

Det er usikkerhet om når det er gruppetime fra uke til uke. Studentene ønsker at de blir til en fast 

tid, eller at det legges ut en oversikt over tidspunkt for framtidige gruppetimer, slik at de kan 

planlegge resten av studiehverdagen i forkant. 

 

MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 

Hørelære oppleves som bra, men litt ensformig. Det kan også komme av at emnet går tidlig på 

dagen, og i to undervisningstimer i strekk. Studentene ønsker større bruk av Blackboard til ut- og 

innlevering oppgaver.  

 

Ensembleledelse går sakte framover. Selv de som ikke har dirigert før er av den oppfatningen. 

Studentene opplever at det er mest fokus på repertoaret som framføres – at koret synger pent – og 

ikke på direksjon. Studentene har inntrykk av at de er mer et klassekor enn at de lærer seg direksjon, 

og at det ikke er en god innfallsvinkel å synge selv samtidig som de skal lære seg å lede ensemblet. 

Studentene ønsker: 

• en semesterplan 

• mer fokus på ensembleledelse og mindre på vokalteknikk 

• mer fokus på forskjell mellom å lede kor vs. instrumentalensembler 

• mer detaljert emnebeskrivelse for innholdet i ensembleledelse-delen 

• at boka de har kjøpt som pensum i emnet blir brukt 

• at instituttet vurderer å benytte musikere eksternt emnet som studentene kan ha 

direksjonsøkter med, for at det ikke bare skal dreie seg om kor 

 

MUSV2022 Hovedinstrument 3 

Emnet får gode tilbakemeldinger. 

 

Det er ønske om flere undervisningstimer i emnet, fram til eksamen med gradert karakter. 

Studentene jobber mye med emnet etter at vårsemesterets undervisning er over, og hadde ønsket 

timer med hovedinstrumentlærer da også. 
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MUSV2031 Bacheloroppgave i musikkvitenskap 

Tilbakemeldingene for bachelorseminaret har vært veldig gode. Studentene får noe ut av 

seminartimene. 

 

MUSV3118 Kompositoriske formstrategier A 

Emnet oppleves generelt som bra og interessant. Det har derimot vært lite informasjon om hvilken 

form eksamen vil ta. Hvis det går mot en analyseoppgave til eksamen, føler studentene at de har hatt 

for lite fokus på analyse i emnet til nå. Studentene stiller spørsmål til om emnet er primært analytisk 

eller praktiserende. 

 

Studentene opplever at emnet ikke er så musikkteoretisk fokusert som det de er vant til. 

 

Det er ønske om større og bredere analyseoppgaver fra studentene. Studentene bemerker at siste del 

av undervisningen settes av til å jobbe med komposisjon med faglærer tilgjengelig, og at det virker 

som en litt lettvint løsning. Foreleser må gå rundt flere steder, og det virker lite aktiviserende når de 

fleste av studentene må til datalaben for å ha tilgang til Sibelius. 

 

MUSV3124 Operastudier 

Emnet er bra lagt opp, og oppleves som interessant og lærerikt. Oppgavene som gis er konkrete og 

fine. 

 

MUSV3125 Fordypningsemne 1 

– Globale perspektiver på musikk, kjønn og seksualitet 

Halvparten av studentene som tar emnet syns det er vanvittig bra, med godt faglig innhold og en 

god foreleser. Den andre halvparten syns det er utrolig vanskelig å følge med, og at det er krevende 

å sitte sammen og diskutere tekstene. Det er tungt fagstoff og vanskelig å ta ordet når studentene 

føler på at det de sier må være veldig godt gjennomtenkt og politisk korrekt. Emnet praktiserer en 

safe space-policy. 

 

Studentene ønsker mer forelesning/gjennomgang av teksten som skal være lest fra gang til gang. 

Studentene er mer forberedt nå enn det de var i starten, men det virker som om de som føler de ikke 

har forberedt seg godt nok unnlater å komme til undervisningen. Inntrykket studentene har er at de 

som ikke møter heller sitter og leser seg opp selv. 

 

Foreleser oppleves å ville være upartisk, og det kan føre til at svar fremstår som noe vage. 

 

Diskusjonene i emnet oppleves som gode, og det er veldig engasjerte studenter som tar emnet. 

Studentene er fornøyde med at det tilbys et emne som er populærmusikk-orientert, og ikke rent 

musikkhistorisk orientert. 

 

Studentene som baserer bacheloroppgaven sin på emnets tematikk får god veiledning. 
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Master 

 

MUSV3001 Komposisjon og analyse 

Tilbakemeldingene for emnet er nesten utelukkende positive. Det er mange komposisjonsoppgaver, 

og komposisjoner blir framført av musikere faglærer har hentet inn i emnet. Studentene får tenkt 

igjennom formidlingen av musikken de komponerer, og hvordan de vil det skal klinge – hva vil de 

med musikken. 

 

Semesterplanen i emnet er bra. 

 

Studentene mener det er lite med to undervisningstimer når emnet er på 15 studiepoeng. 

 

MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 

Emnet virker godt lagt opp. Til nå har introduksjonen og to av bolkene i emnet blitt holdt. 

 

Introduksjonen til feltet var fin. 

Operaforskning: Bra diskusjon og god presentasjon av problemstillinger i operaforskning. 

Etnomusikk: God trening i å diskutere tekster. Engelske tekster kan være vanskelige. Ønske om litt 

mer konkrete svar. 

 

Det mest nyttige i emnet så langt har ifølge studentene vært diskusjonene. Pensumets innhold 

framstår som vanskelig, antallet sider med pensum oppleves som normalt. 

 

Emnet virker balansert mellom de forskjellige foreleserne. 

 

To forelesninger har måttet blitt tatt igjen på rom 2413 med midlertidig oppsett av projektor og 

lerret. Dette har ikke fungert optimalt ut i fra bordplassering. Det blir også dårlig luft i rommet når 

én sitter der over tid. 

 

Studentene har ønske om mer generell informasjon om metoder: beskrive en metode opp imot en 

annen. 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Ingen generelle tilbakemeldinger for hovedinstrument. 

 

Foreleser i ensemblesang/ensembleledelse er flink og gjør materialet spennende. 

 

Emnebeskrivelsen omtaler ensemblesang og ensembleledelse uten mer utdyping, og studentene 

ønsker en mer fyldig emnebeskrivelse og konkretisering av hva de skal igjennom. 
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Det har vært problemer med pensumlitteraturen i emnet. Studentene har ikke fått til å skaffe boka, 

ettersom Akademika ikke får tatt den inn. De har lånt de to bøkene universitetsbiblioteket hadde 

inne, og deler på dem og faglærers bok. 

 

Studentene savner en semesterplan, og i forkant vite når de skal ha lest hva i boka. 

 

Emnet har passe arbeidsmengde totalt. 

 

 

Eventuelt: 

 

Det ble kritisert at referansegruppemøtene kom sent i gang i høstsemesteret. Dette skyldes flere ting, 

bl.a. logistikk med andre møter i fagmiljøet og tiden det tok å få representanter til referansegruppen. 

 

Møtetidspunkt for neste møte ble opprettholdt, for å komme inn på sporet vi bør være med 

plassering av møter i semesteret. 

 

Semesterets to resterende møter blir hhv. mandag 16. oktober kl. 14:15 på rom 2413 og tirsdag 

28. november kl. 09:00 på rom 2413. 


