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Møtereferat 

Til stede:  
Ståle Kleiberg (studieleder), Heidi Årflot Aglen (1. semester), Marte 
Annesdatter Aasheim (3. semester, vikar for Sigrid Elisabet Vetleseter Bøe), 

vein Tore Werstad (master, for sak 1), Vegard Stolpnessæter (ref.) S 
Forfall: Sigrid Elisabet Vetleseter Bøe (3. semester), Ole Martin Opsahl Bendiksen 

(5. semester), Agnete Eilertsen (master)  
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Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 22.10.2010 

Møtetid: 13.15 – 14.15 Møtested: Rom 2413 

 
Sakliste: 
1. Innspill vedrørende teori og metode på master v/Svein Tore Werstad 
2. Semesteret så langt (undervisning, tilbakeflytting til Dragvoll). 
3. Eventuelle tilbakemeldinger på eksamensgjennomføring våren 2010. 
4. Eventuelt 
 
1. Innspill vedrørende teori og metode på master v/Svein Tore Werstad 
 
Svein Tore Werstad har ført i pennen en meddelelse til studieleder fra masterstudentene som tok 
emnet MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode vårsemesteret 2010. 
 
Studentene reagerte på at vurderingsformen i emnet, hjemmeeksamen, ble gjennomført på en annen 
måte enn i forrige studieår. Emnets innhold er bredt med innblikk i mange forskjellige teorier og 
metoder, presentert av forskjellige forelesere. Våren 2009 ble det til eksamen gitt et valg mellom 
flere av disse foreleste teoriene/metodene/tilnærmingsmåtene. Til eksamen vårsemesteret 2010 ble 
det ikke gitt et slikt valg, det var kun mulig å skrive om én av dem. 
 
Studentene følte dette kom uventet. Siden emnet er så bredt forventet de en bredde i 
eksamensoppgavene også. Studieleder poengterte at studentene skulle kunne de forskjellige 
teoriene/metodene like godt, og være like forberedt for hver av dem til eksamen. 
 
Hvordan en eksamensoppgave er utformet vil variere fra år til år, men studentene får høre fra sine 
medstudenter hvordan tidligere år har vært og følte dette var en så stor endring i praksis at den 
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burde blitt informert om tidligere. Tilbakemeldingen på endringene som i sin tid ble gjort i emnet 
har vært positive, inklusive eksamen og relevans til resten av mastergraden. I år er det igjen positiv 
tilbakemelding på undervisningsrekka. 

 
2. Semesteret så langt (undervisning, tilbakeflytting til Dragvoll). 
 
Det oppleves som positivt å være på Dragvoll. Noen av studentene hadde et håp om mer 
lydisolering etter rehabiliteringen. 
 
1. semester: 

• Uheldig at vokal – åpen / jazz kom i gang så sent for 1.semesterstudentene. 
Administrasjonen informerer om at det ble vanskelig å skaffe vikarer for lærer i 
fødselspermisjon. Flere aktuelle lærere hadde ikke tid, og de som kunne, kunne ikke ta på 
seg mange hver. Det er uheldig når slikt skjer, men i dette tilfellet var det mange faktorer 
som slo inn samtidig, og det er usannsynlig at det samme vil skje igjen ofte. 

• Studentene ser ikke på dobbelttimer som to timer gitt undervisning, og vil poengtere at det 
ikke er det samme som å ha timer hver uke. 

• I musikkhistorieundervisningen er det et detaljfokus og ikke oversiktsforelesninger. 
Studieleder bemerker at forelesninger er supplerende til lesepensum, og gjerne går i dybden 
på enkelte ting. Det antas lettere å danne seg en generell oversikt ut i fra lesepensum, mens 
dybdeforståelse gjerne fasiliteres gjennom forelesninger. 

• Mye i kompendiumet i MUSV1011 er i antologien, studentene stiller spørsmål ved 
nødvendigheten av begge. 

• I satsteknikker føler studentene at Haakon Norderval veksler mellom vanskelig og lett og 
ikke legger opp til en progressiv vanskelighetsgrad i undervisningen. 

• Ikke populært å være på gruppene som starter tidligst (kl. 9). 
• Studentene er stort sett fornøyde. 
 

3. semester: 
• Det oppleves som stor forskjell mellom arbeidsmengden i de forskjellige 

fordypningsemnene. Studentene etterlyser en større likhet i pensum og arbeid mellom 
fordypningsemnene, som faglig sett skal være likeverdige alternativ i en grad. 

• Pensumopplysninger savnes før eksamen i «Standardlåter». Pensum består av artikler og 
materiale delt ut i timene, men det har ikke kommet en oversikt over alt materialet. 

• De som underviser i praktiske disipliner har forskjellig oppfatning av om repertoar kan 
gjentas ved senere eksamener. Emnebeskrivelsen presiserer ikke dette. Studieleder går inn 
for at det presiseres at det må være nytt repertoar til hver eksamen i emnebeskrivelsene. 

• Hørelære oppleves som veldig bra. Ok vanskelighetsgrad og variert. 
 
Master: 

• MUSV3001 får veldig positiv tilbakemelding. Bra med studenttallet slik det er (7 – 8 stk). 
Utfordrende, men ikke for vanskelige oppgaver. 
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• Fordypningsemner: Litt uklart for studentene hva som egentlig er pensum i «Standardlåter», 
også i forhold til en differensiering mellom de som tar emnet på bachelor og de som tar det 
på master. Ønske om at utdelt materiale også legges på it’s learning. 

 
Studiekonsulent tok med midtveisevalueringene fra MUSV1015 og MUSV2017, og oppfordret til at 
problemer i individualundervisning må spesifiseres mer, da det er anonyme undersøkelser, og ikke 
mulig å spore tilbake hvem det gjelder. 
 
3. Eventuelle tilbakemeldinger på eksamensgjennomføring våren 2010. 
 
Intet. 
 
4. Eventuelt 
 
Masterstudentene ønsker generelt at begrep som kan gjøre eksamener mer utfordrene benyttes 
(«drøft» fremfor «vis» ble nevnt som eksempel). 
 
 


