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Underviser: Knut Halmrast 
1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i 
emnebeskrivelsen. 
 
Siden det er blitt bygget nytt studio på ZEB og byggearbeider har pågått det meste av 
høstsemesteret har emnebeskrivelsens punkt om opptak i studio ikke blitt gjennomført 
som planlagt. Dette har vært frustrerende både for lærer og studenter. Siden 
tidsrammen for arbeidene stadig ble forskjøvet har det vært vanskelig å igangsette 
alternative løsninger.    
 
2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata for emnet 
 

 
 
Kommentar: Stor spredning i karakterer vitner om store nivåforskjeller blant 
studentgruppen. Fordi basiskunnskapene for faget i liten grad dekkes av en 
tradisjonell musikkvitenskapelig innføring verken fra denne eller andre institusjoner 
er det i stor grad egenlæring som ligger til grunn for studentenes nivå. Studenter som 
ønsker å lære mer om dette feltet men som ikke har hatt tilbud eller interesse tidligere 
kommer gjerne dårlig ut. Her er det også store kjønnsforskjeller, med en klar overvekt 
av gutter med mye opparbeidet basiskunnskap. 
 
3. Er det indikasjon/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
 
Læreren får god tilbakemelding på at han er flink med å gi tilbakemeldinger per mail 
ved ulike problemer. Alle opplever også emnet som relevant for studiet som helhet.  
 
4. Er det indikasjon på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
 



Flere tilbakemeldinger tilsier at en del av de som valgte emnet enten ikke hadde 
tilstrekkelige gode bakgrunnskunnskaper eller at undervisningen var for krevende 
eller oppgavenes krav var for høye. Ut fra et resultat på 5 studiepoeng synes flere det 
har vært for krevende – men dette må sees i forhold til manglende basiskunnskaper 
hos enkelte av studentene.  
 
Mangel på pensumbøker det arbeides tett opp mot har også vært kommentert. Flere 
bøker har vært anbefalt men ingen er knyttet tett opp mot undervisningen. Dette 
ganske enkelt fordi en slik bok ikke finnes.  
 
5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht. utvikling av studiekvalitet? 
 
Ingen spesielle tiltak. 
 
6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet. 
 
Det vil i løpet av våren gjøres en gjennomgang av alle kursene som orienterer seg mot 
studioinnspilling eller lignende produksjonsarbeid for å samkjøre disse bedre.  
 
Hans T. Zeiner-Henriksen (emneansvarlig) 


