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Møtereferat 

Til stede:  

Martine Gjermundsen Ræstad, Mads Bårdsgjære Heggen (til 10:10), Simon 

Grønås (til 10:10), John Howland (studieprogramleder) (til 10:10), Vegard 

Stolpnessæter (studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall:  
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 21.11.18 

Møtetid: 09:30–10:30 Møtested: 2413 

 

 

Generelt 
 

Oppfølging fra forrige møte 

 

Tone Åse har satt i gang med å finne noen til å se på vedlikehold av vibrafonen. 

 

Generelle saker 

 

Engelsk som språk i forelesning er ikke i seg selv så krevende, heller ikke i førstesemester. Det er 

kombinasjonen av terminologi på to språk, uten en eksplisitt kobling mellom disse, som er 

utfordrende. Det hadde vært ønskelig at lengre oppgaver gitt på engelsk har en kort oppsummerende 

tekst på norsk. 

 

Studentene uttrykker bekymring for at nedleggelse av emner i forbindelse med innføring av 15 sp 

bacheloroppgave fører til at små emner får enda mindre plass, når innhold fra nedlagte emner 

forsøkes ivaretatt inn i andre emner. 

 

Selv om referansegruppemøter på måten Institutt for musikk har lagt opp til for de fleste 

studieprogram oppleves meningsfylt, så begynner studentene å tenke at referansegrupper i hvert 

emne – bestående av studenter som tar emnet og ikke representanter som henter innspill fra alle 
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emner – ville gitt bedre kvalitetsmessig resultat for hvert emne. Terskelen for å gi tilbakemelding 

blir for høy slik det er nå. Representantene får gjerne få eller ingen tilbakemeldinger fra emner de 

ikke selv tar. 

 

Studentene har ønske om at det skal bli mulig å levere MusicXML-filer i Blackboard. 

 

Studentene ønsker mer informasjon og oversikt over frister for oppgaver og krav om størrelse på 

oppgavene som gis løpende i hvert enkelt emne. Det er vanskelig å planlegge semesteret, timene 

som går til egenarbeid, uten å ha et grunnlag å planlegge ut i fra før veldig nært frister. To uker i 

forkant av innlevering er bedre enn ingenting, men aller helst ønskes det oversikt i starten av 

semesteret. 

Enkeltemner 
 

1. semester bachelor 

 

EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 

Forelesningsrekka går ikke dypt inn i hvert tema, men for studentene framstår oppgavene som gis til 

hvert tema som om de krever ferdigheter og kunnskap studentene ikke har fått trent opp i det korte 

møtet med hvert felt. Dette kunne vært forebygd hvis studentene hadde hatt tilgang til alle 

oppgavene som ville bli gitt i starten av semesteret, slik at de kunne fokusert på det oppgavene kom 

til å etterspørre når forelesningen de er knyttet til ble holdt. 

 

Oppgavene i ex.fac. er ikke standardisert seg imellom og har ikke samme form, innleveringsmetode 

(f.eks. i e-læringssystemet) m.m. Det hadde vært ønskelig med slik standardisering for å få oversikt. 

 

Seminarrekken i populærmusikk blir av noen studenter oppfattet som kjempebra, og av andre som 

det motsatte. Studentene føler at de blir avkrevd kunnskap de ikke har, hvis de ikke individuelt alt 

hadde denne kunnskapen før de startet på studiet. Spesielt er oppgaven tilknyttet populærmusikk 

stressende. Faglærer presiserer at meningen er at de skal gjøre sitt beste ut i fra eget ståsted. Han 

skal undersøke hvor mye lenger tid som kan gis på oppgaven, slik at den ikke har samme frist som 

de andre elementene som må ferdigstilles i emnet. 

 

MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1 

Foreleser i emnet ønsket at tre tilbakemeldinger/presiseringer etter forrige møte skulle tas opp i 

møtet. 

 

Kommentaren «Studentene hadde ønsket større fokus på krav til kildehenvisninger før de skulle 

skrive essay.» 

Foreleser har muntlig informert om kravene, og lagt ut et dokument på Blackboard om sitatpraksis. 

Han kommenterer at slik praksis må oppøves, og at dette ble gjort ved å bearbeide oppgaver som 
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ikke møtte kravene. Studentrepresentanten sier at dokumentet i Blackboard er fint, men at dets 

eksistens ikke var oppfattet av studentene i forkant av at de skulle skrive det første essayet. 

 

Kommentaren «Emnet har til nå vært preget av tekster studentene oppfatter som litt tunge, på 

gammel dansk og Oxford-engelsk.» 

Foreleser bemerker at tekstene som brukes gjenspeiler vitenskapelig standard, og at emnet har som 

oppgave å konfrontere studentene med de språklige krav som venter på dem videre i studiet. 

Studentrepresentanten husker at dette også ble sagt muntlig i forelesning, men at såpass mange 

reagerte på tekstene da de kom, at det måtte tas med til referansegruppa. 

 

Kommentaren «Pensumbøkene har ikke vært i bruk i første del av emnet.» 

Foreleser presiserer at pensum i middelalder og renessanse-delen er et online-kompendium lagt ut i 

Blackboard, siden Burkholder/Palisca ikke har tilstrekkelig dekning av denne tiden. Studentene sier 

seg enige i denne differensieringen. 

 

Foreleser i andre del av emnet oppleves som positiv, gir gode oppgaver og er flink til å foreta 

justeringer ut i fra respons. 

 

MUSV1017 Satsteknikker 1 med musikkteknologi og hørelære 

Ingen spesielle tilbakemeldinger på satsteknikker. 

 

I «Grunnleggende musikkteknologi A» forutsatte siste oppgave mikrofonbruk, men mikrofoner var 

det ikke tid til å gjennomgå i forkant i undervisningen, så de som ikke hadde kunnskapen som 

trengtes i forkant måtte spørre medstudenter. Det kan være logistisk utfordrende å få slik hjelp fra 

medstudenter, når det krever å fysisk være samme sted samtidig, samt at noen faktisk må ha denne 

kunnskapen i forkant. Studentene mener de må gjennomgå det som er nødvendig for å kunne 

gjennomføre oppgavene i undervisningen. 

 

MUSV1020 Hovedinstrument 1 

De fleste studentene har nå rimelig klart for seg hvilken dato de skal ha hovedinstrumenteksamen. 

En del studenter melder tilbake at hovedinstrumentlærerne deres ikke har fått med seg at studentene 

har eksamen på forskjellige dager. 

 

 

3. semester bachelor 

 

MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 

En av oppgavene (ensembleoppgaven) blir oppfattet som litt for stor i forhold til de andre 

oppgavene som er gitt i emnet, men det går jevnt over greit. De fleste får raskt tilbakemeldinger på 

arbeidet de gjør, men noen tilbakemeldinger gjenstår. 

 

MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 

Hørelære oppleves som særs positivt. 
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I ensembleledelse opplever studentene fremdeles lærer som litt brå, men en del syns det er positivt å 

få klare beskjeder. 

 

Studentene håpet i starten av emnet at det skulle være mer bruk av repertoar på tvers av de to 

delene. 

 

MUSV3127 Etnomusikologiske perspektiver på Europa 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3128 Analyse og teorier om kompositoriske formstrategier 

Oppgavene oppfattes av noen studenter som litt lite givende og de etterlyser mer konkret hva de 

skal lære. 

 

MUSV3129 Musikk i Venezia, 'Gledens hovedstad' (1650-1750) 

Emnet har gått greit. Studentene hadde ønsket mer av en «rød tråd» gjennom emnet. 

 

 

Master 

 

MUSV3001 Komposisjon og analyse 

Det er mye positivt i emnet. Studentene har hatt 10 minutter i undervisningen der de har snakket om 

evalueringen av emnet. 

 

Det oppleves som veldig bra å få framført verk av utøvere. All honnør til faglærer for det. 

 

Fokuset på analyse har vært litt lavt, og de hadde ønsket en analyseoppgave til. Styrkeprosjekt i 

midten av semesteret førte til sen oppgave. 20 timer arbeidsmengde i uka oppleves ikke som en 

kontinuerlig belastning, men i økter og midlet over tid, og kan oppleves som lavere enn den skal 

være. Studentene fra studieretning komposisjon mener arbeidsmengden er høy nok. 

 

Størstedelen av studentene fra studieretningen i musikkvitenskap, som ikke har som mål å bli 

komponister, hadde ønsket å skrive et kort refleksjonsnotat over egne komposisjoner. Dette ser de 

på som en fin måte å få inn mer analyse på. De mener også at faglærer kunne gitt musikalsk 

vurdering i tillegg til tekniske, layoutmessige vurderinger. Studentene fra studieretning komposisjon 

er uenige og mener det er nok arbeidskrav i emnet og at det er et modningsarbeid der det vil være 

problematisk å gå inn med musikalske vurderinger på åndsverk. Arbeidsmengden oppfattes svært 

ulik blant studentene. 

 

Foreleser oppfattes som litt vel snill i sine tilbakemeldinger. Kommunikasjonen er stort sett bra. 

 

Blackboard virker uegnet for samhandling i emnet. 
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MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 

Emnet oppfattes som stort sett fungerende av studentene. De har dog uttrykket misnøye over lite 

oversiktlig eksamensinformasjon, noe de ser på som forårsaket av kommunikasjonssvikt mellom 

foreleserne: Eksamensoppgavene kom til ulike tider uten særlig praktisk informasjon om eksamen. 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Ingen spesielle eller generelle tilbakemeldinger 

 

MUSV3118 Kompositoriske formstrategier A 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3127 Etnomusikologiske perspektiver på Europa 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3128 Analyse og teorier om kompositoriske formstrategier 

Det er fremdeles forventningene til emnet som er ankepunkt for masterstudentene. 

Emnebeskrivelsen er så vag at den åpner for mange forskjellige tolkninger. Studentene lurer på hva 

de går til eksamen i. 

 

MUSV3129 Musikk i Venezia, 'Gledens hovedstad' (1650-1750) 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 


