
PERIODISK EMNERAPPORT – MEVIT4530 
 
Kursansvarlig: Thor J. Haga 
 
1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i 
emnebeskrivelsen 
 
* Den opprinnelige seminarlederen trakk seg rett før undervisningsstart. Erstatning ble 
funnet raskt, men fikk ikke tid til å sette seg tilstrekkelig inn i opplegg og innhold. Dette 
er en av årsakene til at seminardelen hang litt etter og fungerte dårlig.  
 
* Den generelle emnebeskrivelsen er et par år gammel og innreflekterte ikke at vårens 
kurs hadde mer fokus på filmmusikk enn tidligere semesteres hovedfokus på 
populærmusikk. Dette førte til noe desillusjon hos studentene. 
 
* Gjesteforelesningen med Paddy Scannell måtte avlyses grunnet sykdom. Ingen 
erstatningsforelesning ble gjennomført. 
 
2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, 
frafall) 
 
Eksamensmeldte: 7 
Frafall: 0  
Stryk: 0  
 
I fjor: ikke undervist i fjor.  
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3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
 
* Sammenstillingen av studenter fra IMK og IMV fungerer fremdeles godt, selv om det 
var overvekt av IMK-studenter i år. Det gir en god faglig bredde. 
 



* I år reduserte jeg forelesningstimene til dobbelt-timer (fra trippel-timer), men med flere 
forelesninger i løpet av semesteret. Ved å spre forelesningene ut på denne måten, unngikk 
jeg også dødtiden som oppstod i forhold til den ikke-fungerende seminardelen. 
 
* Alle studentene var fornøyde med gjeste-forelesningene, hvor spesialister fikk 
anledning til å gå i dybden på sine områder. Siden det teoretiske spennet er så bredt, er 
dette noe som anbefales i forhold til fremtidige kurs. 
 
4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  
 
* Seminardelen fungerte svært dårlig. Det er flere årsaker til det. For det første det lave 
antallet eksamenspåmeldte (10). Av dem var det for eksempel kun 1-2 studenter som 
møtte opp en enkelt gang. For det andre bytte av seminarleder rett før semesterstart, som 
tidligere nevnt. For det tredje det ugunstige tidspunktet på dagen (16.15-18.00). Det siste 
gjelder forøvrig forelesningene også (18.15-20.00). I tillegg ble seminarene preget av 
forvirring rundt forholdet mellom kvalifiseringsoppgave og prosjektskisse til 
semesteroppgave. Grunnet misforståelse mellom kursansvarlig og seminarleder, ble 
veiledning på seminaret først og fremst gitt i forhold til kvalifiseringsoppgavene, ikke 
prosjektskissene (m.a.o. ble det jobbet med skisser til kvalifiseringsoppgavene). 
Kvalifiseringsoppgavene er som kjent en del av arbeidet med prosjektskissene (eller bør i 
hvert fall være det), så dermed ble det litt poengløst, begrensende og lite fruktbart. Det er 
grunn til å tro at mange av studentene mistet troen på seminardelen på grunn av dette i 
begynnelsen av semesteret og unngikk dermed oppmøte. 
 
5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?  
 
* Det er ikke foretatt noen tidligere periodisk evaluering av dette kurset, som sist ble 
holdt våren-2005. 
 
6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
 
* Det samme opplegget (forelesninger/seminardel/kvalifiseringsoppgaver) fungerte 
rimelig godt i 2005, men da var det betydelig flere påmeldte. Kanskje bør man derfor 
vurdere å gjøre dette til et heisemne. 
 
* Gjesteforelesere/-spesialister bør man fortsette å bruke i høy grad. 
 
* Forelesninger og seminarer må flyttes til tidligere på dagen. 
 
* Det bør avholdes en introduksjonsforelesning, hvor de tematiske rammene for kurset 
gis enda tydeligere. Her bør også begrepene “kvalifiseringsoppgave” og “prosjektskisse” 
differensieres og tydeliggjøres. Poenget med seminardelen bør komme tydelig fram. 
Denne informasjonen bør også repeteres av seminarleder på første seminar, samt legges 
ut på emnesidene. 
 



* Holder det kanskje med én kvalifiseringsoppgave etter drøyt halvannen til to måneder 
ut i semesteret? Spesielt hvis hovedformålet med disse er å få studentene i gang med 
tankeprosessen så tidlig som mulig. 
 
* Seminarene bør variere innhold, ikke bare være slik at seminarleder og alle studentene 
gir  feedback på hverandres prosjektskisse hver gang. Seminarlederen må forberede seg 
godt, og gjerne delegere ansvar til seminardeltakerne minst en uke i forveien (pr. e-post, 
for eksempel). En oppgave kan for eksempel være å finne pensumlitteratur. Man kan 
også la en student legge frem skisse og en annen student opponere. Første seminar kan 
være et rent skrive-kurs for å få i gang tankeprosessen, dersom det virker naturlig 
(Flyum-metoden). 
 
* Antall seminarer bør reduseres hvis antall påmeldte er 10 eller færre. 
 
* Seminarene kan begynne noe senere i semesteret enn forelesningene eller kan avholdes 
annenhver uke, spesielt hvis det er få oppmeldte. 
 
 
 
 
TJH 


