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Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen 
Emnet har vært gjennomført etter planen og i henhold til emnebeskrivelsen.  
 
Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
Av de 62 som møtte til eksamen fikk 59 bestått. 1 strøk i hørelære og 2 i MIDI. Dette gir en 
beståttprosent på 95 %, som er helt i det øvre sjikt av eksamener ved HF. 4 studenter som var 
oppmeldt, møtte ikke til eksamen. Dette inkluderte studenter som hadde sluttet tidlig i 
semestret/ikke husket å melde seg av. 
 

 
 
 
Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  
Studentene er godt fornøyd med emnet.  Alle svarer "Meget bra" eller "Bra" på samtlige 
spørsmål om undervisningens kvalitet. De eneste punktene der noen har svart "Dårlig", er 
spørsmålet "Hvordan vurderer du din egen innsats?" og "Hva synes du om at emnet har 
karakteren bestått/ikke bestått?" 
Under punktene for frie kommentarer nevner mange at det er lite uttelling i studiepoeng i 
forhold til arbeidet som kreves, og at de er fornøyd med lærerne. 
Tiltak: Emnebeskrivelsen er nå endret slik at det vil bli gitt bokstavkarakter neste gang emnet 
tilbys. 



 
Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?  
Emnet er en del av det tidligere emnet MUS1230 - Teori 1 - som også inkluderte satslære. 
Evalueringsarbeidet er blitt lettere ved at det bare er to fag som skal evalueres og ved at det 
brukes referansepersoner (1 person pr. gruppe) og et mindre omfattende spørreskjema. 
Svarene forteller at hørelæreundervisningen fortsatt holder meget høy kvalitet og at MIDI er 
betydelig forbedret i forhold til tidligere.  
 
Forslag til tiltak for å forbedre emnet  
Det er viktig å fortsette med grupper som er homogene mht til studenters forkunnskaper.  Alle 
studentene må få et tilbud som stimulerer til høy innsats, også de med en sterk faglig 
bakgrunn. På denne bakgrunn innføres graderte karakterer. Det vil bli nødvendig å bruke noe 
mer ressurser for å få gjennomført eksamen med gradert karakter for en så stor gruppe 
studenter.  
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