
Periodiske evaluering av 
MUS1220 Musikkteori 1A 

Emneansvarlig: Åshild Watne 
 
1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i 
emnebeskrivelsen 
Emnet har vært gjennomført etter planen. 
 
2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, 
frafall) 
Emnet hadde ingen stryk dette semestret. Emnet står oppført med 50 studenter hvorav en ikke 
møtt (sluttet i september). Dette gir en beståttprosent på 98, noe som er helt i øvre sjikt av 
eksamener ved HF.  
Musikkteori 1A er et undervisningsintensivt fag med høy grad av oppfølging, bl.a hyppige 
skriftlige oppgaver og individuell muntlig høring gjennom hele semesteret. Dette ser man 
resultater av i eksamensstatistikken. 
 
3. Indikasjoner på god eller sviktende kvalitet 
Studentevaluering av emnet: Skjemaet som studentene har fylt ut, baserer seg på standard-
skjemaet, men en del spørsmål er tatt ut og erstattet med formuleringer/spørsmål som i denne 
sammenheng anses mer relevante. Det er innlevert 43 spørreskjema, noe som gir en 
svarprosent på 86. En så høy svarprosent gir grunn til å feste lit til evalueringen.  Skjemaet ble 
delt ut og samlet inn i forbindelse med en obligatorisk prøve. 
 
MUS1220 består av tre fag: hørelære, satslære og MIDI. Studentene blir bedt om gjøre 
separat evaluering for hvert av de tre delfagene.  
 
Under gjennomgås materialet med vekt på svarene fra spørsmål 1, 2, 9, 10 og 11. Disse har 
vært belyst i tidligere evalueringer, og i noen spørsmål kan det være interessant å 
sammenligne resultat for ulike år.   
 
Spørsmål 9: Hvor fornøyd er du alt i alt med dette emnet? 
 41 studenter har svart på dette spørsmålet. Av disse svarer flertallet at de er godt fornøyd 
eller svært godt fornøyd med emnet. Svarene varierer noe mellom de ulike delene av emnet.  I 
hhv satslære/hørelære svarer 32/39 av de 41 studentene at de er svært godt fornøyd eller godt 
fornøyd. Tilsvarende tall for MIDI er 21. I MIDI ligger tyngdepunktet mellom godt fornøyd 
og middels godt fornøyd. Lite fornøyd er krysset av en gang for satslære og av 6 studenter for 
MIDI.  Ingen har krysset av for svært lite fornøyd.  2007-resultatene for MIDI er en bedring 
fra tidligere evalueringer.  
 
Spørsmål 1: Hvilke uttrykk synes du er dekkende for undervisningen i hvert av de tre fagene 
som inngår i emnet?  
Hver student ble bedt om å krysse av ved uttrykk de fant dekkende for undervisningen. De 
kunne sette så mange kryss de ville. Ordene er tenkt å fange opp synspunkt både om trivsel, 
faglig innhold og faglig nivå. Ordet som får flest kryss på spørsmål 1 er NYTTIG: 40/41/32 
(hhv satslære/hørelære/midi). Også RELEVANT (34/38/28), PASSE VANSKELIG 
(24/29/26), MORSOMT (26/33/22),  MUSIKALSK(31/32/24), TRYGT (23/26/22) og 
RYDDIG (19/27/20) er ord som krysses av jevnt av mange studenter. Ord som får lav score er 



unyttig(0/0/7), irrelevant(0/0/2), altfor vanskelig (2/0/2), kjedelig (1/0/11), umusikalsk( 0/0/3), 
rotete( 3/0/2) 
 
Mellom uttrykkene som har fått null og tosifrede svar finnes nyanser i besvarelsene. Disse 
fremkommer i vedlegget og sendes faglærerne som kan ha nytte av hele spekteret av svar. 
 
Ved tidligere evalueringer har satslære og hørelære fått en relativt lik evaluering, svært 
positiv, mens studentene har vært mer kritisk til midi-undervisningen. Nå begynner også 
MIDI-delen å bli vurdert mer positivt av studentene.  
 
Under er eksempler som viser kvalitetsforbedringer i MIDI fra 2005 til 2007. 
Utviklingen i prosenttall fra 2005 ----» 2007 for MIDI: 
 
Nyttig       58% --»74% 
Relevant   50-----»65 
Irrelevant 18------» 4 
Morsomt  26------»51 
Trygt        24 -----»51 
Rotete      75------» 4 
 
Satslære har en noe endret profil i evalueringen fra høsten 2005 til høsten 2007.  Uttrykk som 
ryddig og tradisjonelt har fått betydelig lavere score i 2007, mens uttrykk som variert og 
nytenkende har fått betydelig høyere score. Dette gjenspeiler en endring i 
undervisningsinnhold og lærerstab og gir grunn til å følge utviklingen videre.  
 
Hørelære har en svært god evaluering med små endringer fra 2005, men med en ytterligere 
forbedring på uttrykkene morsomt, trygt og passe vanskelig.  
 
Spørsmål 2:  Hvordan synes du undervisningen har dekket emnets innhold? 
Satslære: Svært bra: 14, Bra: 27, Verken bra eller dårlig, dårlig,  svært dårlig: 0 
Hørelære: Svært bra: 19, Bra 22, Verken bra eller dårlig, dårlig,  svært dårlig: 0 
MIDI: Svært bra 8, Bra: 18, Verken bra eller dårlig: 14, Dårlig: 1 
 
Spørsmål 10 og 11. Hva har vært bra? Hva kunne vært bedre? 
Hovedtrenden er godt fornøyde studenter MIDI får kritikk for dårlig teknisk standard på 
utstyret. Tilsvarende kritikk fremkom også i evalueringen av MUS1220 høsten 2005 og av 
MUS1230 våren 2007. 
 
4. Forslag til tiltak for å forbedre emnet.  
Det er nå (vårsemestret 2008) gjort store oppgraderinger av maskinparken på MIDI-rommet. 
Både datamaskiner og keyboards er skiftet ut. Det er ikke romkapasitet til flere maskiner.  
Studenter som benytter rommet til annet enn MIDI, må oppfordres til å benytte andre 
skrivestuer.  


