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1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i 
emnebeskrivelsen 
Emnet (5sp) blir normalt tatt av studenter på første semester av studieprogrammet på musikk. 
Det er også åpent for studenter fra andre studieprogrammer og enkeltemnestudenter.  
 
Emnet har to komponenter: 1) Musikkteori 2) Faghistorie (musikkvitenskapens historie etter 
ca. 1800). Pensum er Finn Benestads Musikklære (2004-utgaven) og et kompendium som 
inneholder supplerende teoretisk stoff, oppgaver, Ingmar Bengtssons artikkel 
«Musikkvitenskap» fra Cappelens musikkleksikon, «New Trends» hentet fra musicology-
artikkelen i siste utg. av New Grove (fem sider) samt kap. 4 i Richard Middletons Studying 
Popular Music. Undervisningen består av 36 timer «seminarrettede forelesninger», dvs. at det 
undervises i samlet klasse, men med mer studentaktivitet enn vanlig i form av oppgaver som 
løses på tavla o.l. Undervisningen er ikke obligatorisk.  
 
2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, 
frafall) 
Eksamen bestod av 10 spørsmål som hver scores med inntil 10 poeng, slik at maks. resultat 
blir 100 poeng. Grensen for bestått ble som tidligere satt ved 50 poeng. Prøven ble rettet av 
Arvid Vollsnes og emneansvarlig. 79 hadde meldt seg til eksamen, hvorav 64 kandidater 
møtte opp. Av disse fikk 8 Ikke bestått (dvs. at de hadde under 50 poeng), som gir en 
strykprosent på 12,5. Resultatet må anses som ganske tilfredsstillende, ikke minst 
sammenliknet med året før da strykprosenten var nøyaktig det dobbelte. 
 
3. Indikasjoner på god eller sviktende kvalitet 
På begynnelsen av siste forelesning delte emneansvarlig ut et enkelt evalueringsskjema som 
så ble samlet inn. 38 besvarte skjemaet, noe som må betegnes som rimelig tilfredsstillende i 
og med at det sjelden var mer enn 50 som fulgte undervisningen. I spørsmålet om 
helhetsvurdering av kurset var svaralternativene meget bra–bra–middels–dårlig–meget dårlig. 
14 har vurdert kurset som meget bra, 18 som bra, fem oppfattet det som middels og en som 
dårlig. Alt i alt var studentene altså godt fornøyde med kurset. Svaralternativene på de åtte 
nummererte spørsmålene var meget bra–bra–dårlig–meget dårlig. Noen av dem som har 
krysset av i rubrikkene dårlig/meget dårlig mener at kursets vanskelighetsgrad var uventet 
høy, og det er en viss misnøye med pensumet i faghistorie. Denne gangen hadde 
emneansvarlig i tillegg en utdypende samtale om kurset med fire av studentene, som også 
uttalte seg på vegne av kullet som helhet. Disse fire var klart godt fornøyd. De ønsket 
imidlertid andre, og kanskje flere, tekster i faghistorie. De påpekte også at forelesningen 
«Akustikk II» var temmelig krevende og kanskje lite eksamensrelevant. Videre ønsket de 
flere oppgaver i (klassisk) formlære. 
 
Emneansvarliges kompetanse er først og fremst knyttet til «klassisk» musikk, men med hjelp 
fra kolleger har det vært forsøkt å gjøre kurset genreovergripende ved også å bruke eksempler 
fra jazz, pop, rock og norsk folkemusikk. De fire studentrepresentantene hadde ikke noe å 
innvende til eksempelutvalget, så det virker som det lykkes.   
 
4. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 



Kurset fungerer i det store og hele godt, men har fortsatt rom for forbedringer på enkelte 
punkter. Det har vist seg vanskelig å finne et lesepensum i faghistorie som har passende 
vanskelighetsgrad og omfang for begynnerstudenter. I inneværende år planlegges 
omstruktureringer av kursene på de tre første semestrene av bachelorstudiet, og i den 
forbindelse vil faghistorien trolig bli flyttet over til MUS1105 (musikktenkningens historie). 
Kanskje vil dette bidra til å se faghistorien i et større perspektiv. 
 
Kurset er utvilsomt krevende for studenter med liten musikkbakgrunn, og enkelte virker 
overrasket over vanskelighetsgraden. Det er mulig at kurstittelen «Elementær musikkteori» 
kan være villedende, men i fjor ble følgende tekst satt inn under «Anbefalte forkunnskaper» i 
emnebeskrivelsen:  
”Kunnskaper tilsvarende opptaksprøven for studieprogrammet i musikkvitenskap. Kurset  forutsetter at 
man kan lese noter i diskant- og bassnøkkel godt på forhånd. Det vil også være en fordel med erfaring 
på et instrument.” 
Dette burde være klargjørende i forhold til emnets vanskelighetsgrad. 
 
Innenfor den høyere musikkutdanningen i Norge i dag mangler det oppdatert lærestoff i 
musikkteori/analyse med en vanskelighetsgrad som ligger mellom f.eks. Nicholas Cooks A 
Guide to Musical Analysis (som egner seg best på master- og doktorgradsnivå) og f.eks. 
Benestads musikklære.  
 
Etter samtale med studentene vil emneansvarlig gå inn for å endre innholdet i forelesningen 
«Akustikk II», eventuelt erstatte denne med et helt annet emne. Det kan gjerne gis flere 
oppgaver i formlære, men uten å utvide forelesningstida som er avsatt til musikalsk form noe 
særlig, siden dette emnet også er en viktig komponent i både MUS1410 og MUS1420.  
 
 


