
Periodisk evaluering av MUS 1221 Satslære 1A - rytmisk høsten 2008 
 
 
SAMMENDRAG: 
Emnet får svært god evaluering fra studentene. Dette gjelder både faginnhold, fagets 
relevans, vanskegrad og studentenes trivsel. Dette er første året/ semester hvor satlære 
1A rytmisk er etablert. Studente hadde mulighet å velge mellom tradisjonelt klassisk- 
eller en mer rytmisk musikk orientert satslære undervisning. 
 
SAMMENFATTENDE EVALUERING AV GJENNOMFØRINGEN AV 
EMNET I PERIODEN: 
Emnet har vært gjennomført etter planen. Skjemaet som studentene har fylt ut, baserer 
seg på et standard-skjemaet,  
Det er innlevert 19 spørreskjema. Skjemaet ble delt ut og samlet inn i forbindelse med 
en obligatorisk mappe-oppgave. 
 
OPPSUMMERING OG KOMMENTARER OVER KVANTITATIVE 
GJENNOMFØRINGSDATA PÅ EMNET (karakter, stryk, frafall): 
 
Emnet består av hyppige skriftlige oppgaver gjennom hele semesteret, hvorav 
innholdet i mappen og 3 større oppgaver (med den mest utfordrende til slutt) utgjør 
studentens karaktersetting. 
 

 
 
 
 



 
 
 
EVALUERINGEN: DELTAKERNES VURDERING AV EMNET 
Studentene blir bedt om å evaluere emnet med hjelp av følgende spørsmål. 
Hver student ble bedt om å krysse av ved uttrykk de fant dekkende for 
undervisningen. 
 
  Meget bra Bra Dårlig Meget dårlig 
1. Hava synes du om informasjonen om emnet? 3 

 
14 2  

2. Hvordan synes du forelesningene har dekket 
emnets innhold? 

11 8   

3. Hva synes du om foreleserens evne til å 
formiddle stoffet? 

12 7   

4. Hvordan vuderer du dialogen mellom 
kursleder og studenter? 

11 7 1  

5. Hvordan vuderer du din egen arbeidsinnsats i 
kurset? 

 17 1  

6. 
 

Hva synes du alt i alt om emnet? 14 5   

7. Hva synes du om emnets relevans for studiet 
som helhet? 
 

16 3   

 
 
På spørsmål 1 svarte 3 MEGET BRA, 14 BRA, 2 DÅRLIG 
På spørsmål 2 svarte 11 MEGET BRA, 8 BRA 
På spørsmål 3 svarte 12 MEGET BRA, 7 BRA 
På spørsmål 4 svarte 11 MEGET BRA, 7 BRA, 1 DÅRLIG 
På spørsmål 5 svarte 17 BRA, 1 DÅRLIG, 1 UTEN KOMMENTAR 
På spørsmål 6 svarte 14 MEGET BRA, 5 BRA 
På spørsmål 7 svarte 16 MEGET BRA, 3 BRA 
 
 
 
SPØRSMÅL 8: Hva synes du om arbeidsmengden på kurset? 
Hovedtrenden er godt fornøyde studenter med kommentarer som: 
 
…passe arbeidsmengde, god arbeidsmengde,  utfordrende og akkurat passe, 
arbeidsmengden fint for alle, arbeidmengded var tilstrekkelig, OK arbeidsmengde 
(ikke for mye), bra, fint det… 
 
Her svarte det 12 studenter. 
 
Mer kritiske kommentarer som: 
…det har vært en del å gjøre, lettere uten gruppebytte, det ble mye kaos pga lærer 
bytte og derfor mye å gjøre, litt små oppgaver for første semester, kunne vært mer, litt 
i det meste laget, flere overaskende prøver som midtveis i semesterett… 
 
Her svarte det 8 studenter. 
 



SPØRSMÅL 9: Hva synes du om oppgavenes vanskelighetsgrad? 
Hovedtrenden også her, fornøyde studenter med kommentarer som: 
 
…fine og lærerike men krevende, passe, A+, kunne mye fra før fikk alikevel 
utfordringer, utfordrende og vanskelig nok, litt høy men overkommelig, som oftest lett, 
siste oppgaven var fint ellers mer utfordrende, ønsker mer komponering enn 
arrangering, fin variert, greit nok, stort sett fint, litt for lett, noe lett og noe vanskelig, 
mye å strekke meg etter, veldig bra, passe til mitt nivå, samtidig utfordrende, akkurat 
passe, utfordrende på en mer enn overkommelig måte, godt tilpasset kurset 
læringskurve… 
 
ANDRE KOMMENTARER: 
Emne relevante kommentarer: 
 
…Jeg har fått veldig mye ut av faget, Baur var veldig flink til å se hva jeg trengte av 
input. Stort utbytte av faget, både Eckhard og Even er dritbra lærere, det mest 
givende  faget jeg hadde dette semester, swing er kjedelig tre uker ellers helt perfekt, 
knall bra kurs med innspirerende lærer, oppdatert og dyktig lærer, velde viktig emne, 
mer vekt på kreativitet og arring… 
 
Kommentarer i forhold til tekniske problemer: 
 
Resten av kommentarene viser stor misnøye med at felles-serveren ikke var på plass, 
og at midi-rommet må oppdateres. 
 
Det viste seg at flere studenter ikke hadde tilgang til mappene sine på serveren og fikk 
heller ikke tilstrekkelig med hjelp for å kunne løse sine problemer (tross henvisning til  
ORAKEL-tjenesten ). Noen studenter hadde ikke engang mapper på serveren.  Dette 
resulterte i problemer med den digitale innlevering av oppgaver. 
 
På noen av MIDI-rommets datamaskiner var det ikke mulig å lagre sibelius-filer p.g.a. 
ikke-registrert programvare. Flere maskiner hadde hodetelefon-utganger, som ikke 
virket. 
 
 
Flere andre kommetarer: 
 
Studentene etterlyser muligheten til å kunne kjøpe en billigere utgave av 
programvaren SIBELIUS via UiO IMV, dette også for å være klar til semesterstart. 
 
Alle studentene som var innvolvert i gruppebytte midtveis i semesteret oppfattet dette 
som en uheldig situasjon. Burde unngås. 
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