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Generelt: 
 
Oppfølging av forrige referansegruppemøte 
Individuell plan for hovedinstrumenteksamen skal være klar 3 uker før eksamensdato. Det kan være 
greit å informere om det tidlig, for å unngå usikkerhet. Arbeidet med planen starter også først etter 
at fristen for oppmelding til eksamen er passert. 
 
Semesteret så langt: 
 
1. Semester bachelor 
 
EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 
På grunn av den fysiske avstanden mellom Dragvoll og Fjordgata 1 er noen av studentene i emnet 
av den oppfatning at gruppene i den siste presentasjonsoppgaven burde vært delt i 
musikkvitenskapstudenter og musikkteknologistudenter og ikke en blanding. Selv om emnet også 
har som formål at studentene skal bli kjent med hverandre og jobbe på tvers, så vanskeliggjør fysisk 
avstand det. 
 
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1 
Til eksamen så bemerker representanten at Del A var relevant for det som var blitt gjennomgått i 
undervisningen, mens Del B rettet seg mer mot pensum, og ikke forelesningene. Eksempelvis har 
forelesningene ikke dreid seg om strykekvartetter i vesentlig grad mens eksamen gjør det. 
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Studentene er oppmerksomme på at forelesningene skal gi en merverdi ut over pensum, men ønsker 
allikevel å bemerke dette. 
 
MUSV1017 Satsteknikker 1 med musikkteknologi og hørelære 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV1020 Hovedinstrument 1 
Ingen generelle tilbakemeldinger. 
 
 
3. Semester bachelor 
 
Generelt 
Alle emner: 
Studentene oppfatter det som vanskelig å vite hva som forventes i hvert enkelt emne. De ønsker at 
dette informeres mer om i starten, og aller helst at det blir lagt ut tentative semesterplaner for hvert 
emne i forkant av hvert semester. Emnebeskrivelser og studiehåndbok oppleves ikke som 
tilstrekkelig. Mye av informasjonen er i det daglige muntlig og knyttet til den enkelte fagperson. 
Ønsket gjelder alle emner, men kanskje spesielt emnene i MUSV31**-serien. 
 
Hovedinstrumenteksamen: 
Studentene ønsker at sensorene gir en tilbakemelding ut over bestått/ikke bestått de første to 
semestrene, slik at studentene kan få et inntrykk av hvordan de ligger an før gradert karakter i 3. 
semester. Forslag om tilbakemelding av typen «over det som forventes», «slik som det forventes» 
og «under det som forventes». Studiekonsulent orienterer om at det er problematisk å antyde 
karakter i emner som vurderes bestått/ikke bestått. Både prestasjon på eksamensdagen med gradert 
karakter og de eksakte sensorene som vurderer den dagen vil kunne ha betydning og unnvike fra en 
tidligere antydning av andre sensorer, eller egen hovedinstrumentlærer. 
 
At musikkvitenskap har generelle sensurkommisjoner ble også tatt opp. Hovedinstrument er en 
fjerdedel av aktiviteten i de tre første semestrene på bachelorprogrammet, og er en støtte og ikke 
hovedaktiviteten i de musikkvitenskapelige studieprogrammene. Det gjør at det ikke settes av 
ressurser tilsvarende utøvende musikks for gjennomføring av disse eksamenene, de skal kunne 
ivaretas slik de er tiltenkt for musikkvitenskap med en mer generell tilnærming. 
 
[Diskusjonen om karakter eller ikke i hovedinstrument, hovedinstrumentlærers rolle i vurderingen 
og hovedinstruments plass i studieprogrammene i musikkvitenskap har vært oppe flere ganger 
tidligere, og for interesserte i historikken vises til referat 06.12.2013, 15.10.2012, 05.03.2012, 
03.11.2011, 28.02.2011 – ref.] 
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MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 
Studentene melder tilbake at det undervisningen i emnet har vært god. 
 
Foreleser har selv formidlet til studentene at han er klar over at det ble mye å jobbe med i høst. 
Mange oppgaver ble gitt med korte frister og studentene har inntrykk av at «alt var like viktig», og 
at det eksempelvis ikke ble gitt mer tid på en oppgave om strykekvartett enn en om skjeve 
basstoner. 
 
For at en avslutningskonsert der semesteroppgave eller verk fra emnet skal framføres skal kunne 
finne sted, så må det følges opp mer fra faglærers side. Slik det ble i høst, var det kun én student 
som framførte, og semesteroppgaven var heller ikke ferdig til da. En del av oppgavene kan heller 
ikke framføres på grunn av at instrumentbesetningen ikke er reflektert i studentmassen. 
 
MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 
Hørelære: Studentene er veldig fornøyd med hørelære. Rytmediktat har en del fokus på melodi, og 
representanten sier at de da mister litt av fokuset på rytmen. Studentene hadde ønsket en 
koordinering mellom hørelære og ensembleledelse, på en slik måte at store deler av repertoaret som 
brukes i de to delene er likt, slik at det kan innstuderes i hørelære, og ledes i ensembleledelse. 
 
Ensembleledelse: Faglærer har hatt dialog med studentene i løpet av semesteret, men studentene 
mener at innholdet i ensembleledelse er forskjellig fra det de tolker at det skal være ut i fra 
emnebeskrivelsen. Boka som står på pensum ble brukt i de to siste timene og representanten melder 
at studentene selv mente de lærte mest i de to timene. Studentene ønsker en struktur fra starten av og 
å trenes i prosessen fra begynnelse til slutt, fra øvelse til ledelse av ensemblet. 
 
MUSV2022 Hovedinstrument 3 
Representanten melder tilbake at hovedinstrumentlærerne gir inntrykk av å vite lite om praktisk 
eksamen. Hovedinstrumentlærerne er ikke del av vurderingskomiteene, men skal sørge for at riktig 
lengde repertoar legges opp til eksamen, og med den bredde og variasjon som forventes. 
 
Emnebeskrivelsen nevner samspill, men det er ikke inntrykk av at dette aktualiseres for alle 
instrument i undervisningen. Tilbakemeldinger om at samspill på eksamen teller positivt ønsker 
studentene at skal tas inn i beskrivelsen av vurderingsformen, hvis det er slik at det har innvirkning 
på karakter. 
 
Studenter som har faglige spørsmål tilknyttet eksamen bør ta kontakt med Tone Åse som har 
overordnet hovedinstrumentansvar for musikkvitenskap. For klassisk kan også Knut Anders Vestad 
kontaktes, som gjennomgående sensor. 
 
MUSV2031 Bacheloroppgave i musikkvitenskap 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
Emnene MUSV3118, MUSV3124 og MUSV3125 er elevatoremner og har studenter fra både 
bachelor og master, men omtales kun én gang her. 
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MUSV3118 Kompositoriske formstrategier A 
Midtveis i emnet ble det lagt opp til at hver student selv kunne velge mellom å tilnærme seg feltet 
gjennom analyse eller komponering. Studentene har satt pris på dette, og føler seg mer klare for en 
eksamen. Det har vært en avslappet tone på forelesninger og seminar, og lett å ta ordet i timene. 
Studentene er fornøyde med undervisningen. 
 
MUSV3124 Operastudier 
Emnet fungerer veldig bra og er godt lagt opp. De som hadde noe kompetanse på feltet fra før av får 
også utbytte av timene. Det var fint å ha debatt, men studentene kunne ønsket mer fokus på 
forberedelse til debatten. 
 
MUSV3125 Fordypningsemne 1 
– Globale perspektiver på musikk, kjønn og seksualitet 
Emnet får god kritikk av studentene og foreleser er flink. Det er utrolig viktig og veldig bra at denne 
typen emner eksisterer. Det var synd at en del droppet ut av emnet i starten, ettersom emnet ble 
veldig bra. Lesestoffet er tungt og studentene mener det kunne blitt oppsummert i kortere tekster, 
uten å miste vesensinnhold. PowerPoint fungerer bra. Emnet håndterte såre og treffende tema bra og 
ble litt personlig tilpasset de som til slutt tok emnet. 
 
 
Master 
 
Generelt 
Studentene synes det har vært dårlig med informasjon om Eksperter i team (EiT). EiT er eksternt 
alle studieprogram og administreres av et eget sekretariat. 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Alle som har tatt emnet er veldig fornøyde med det. Det var bra å komme tett på utøvere for å få 
instrumentkunnskap for å komponere. Studentene ønsker mer tid til undervisning. En økning fra 2 
til 3 timer i uka kunne vært nok. Musikkteknologistudentene som tar emnet møtte noen 
vanskeligheter med store analyseoppgaver. Emnet har ikke brukt Blackboard, og mye har gått på e-
post. Dette har vanskeliggjort gjenfinning av informasjon, og diskusjoner om tidspunkt og øvinger 
har blitt uoversiktlig. 
 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
Emnet har god kvalitet og et godt opplegg. 
 
Studentene har inntrykk av at det har vært mye fokus på problemstilling i ulike fagfelt og ikke så 
mye om metode i emnet. Siste dag, hvor alle foreleserne møtte studentene samlet, var nyttig. 
Studieprogramleder informerte om at emnet er under utvikling, og fra høsten 2018 av blir det en 
seminartime knyttet til hver bolk. 
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Studentene har ønske om en generell introduksjon: Hva er metode. Introduksjonen som var i høst 
om «hva er musikkvitenskap», var ifølge studentrepresentanten knytet opp til foreleserens fagfelt. 
 
Masterseminaret er pr. i dag knyttet til MUSV3004 som obligatorisk aktivitet i høstsemesteret. 
Denne tilknytningen har ikke vært åpenbar for studentene, men det har gått mye tid til denne 
aktiviteten. 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Praktisk emne (Ensemblesang og ensembleledelse): Det har vært dialog igjennom semesteret 
mellom studentene og underviser, og hun har vært flink til å ta tak i det studentene har tatt opp. 
Aktiviteten har fått semesterplan. Undervisningen hadde blitt enda bedre hvis det hadde vært flere 
masterstudenter. 
 
Hovedinstrument: Generelt spørsmål om krav til pedagogisk kompetanse for 
hovedinstrumentlærere. En del studenter opplever at noen hovedinstrumentlære ikke formidler 
kunnskap på en måte som når dem. Studiekonsulent informerer om at det ikke er noe formelt krav 
til pedagogisk utdanning ved slike midlertidige ansettelser, men at det før ansettelser diskuteres med 
de som har ansvar for hovedinstrumentundervisningen overordnet, også på tvers av 
studieprogrammene. 
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