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1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i 
emnebeskrivelsen 
MUS2355/4355 tilbys hvert semester, gir 10 studiepoeng og vurderes med bestått/ikke bestått. 
 
2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, 
frafall) 
Det var seks påmeldte studenter, og alle fikk bestått. Kurset ble avsluttet med en times åpen 
konsert. 
 
3. Indikasjoner på god eller sviktende kvalitet 
Fem av seks studenter har evaluert emnet. Evalueringsskjema med resultater: 
 
  Meget bra Bra  Dårlig  Meget dårlig 
1. Hva synes du om informasjonen om emnet? 3 2   
2. Hvordan synes du undervisningen har dekket 

emnets innhold? 
2 3   

3. Hvordan vurderer du dialogen mellom kursleder 
og studenter? 

4 1   

4. Hva synes du om balansen mellom ros og 
ris/konstruktive kommentarer? 

3 1 + 1/2 
 

1/2  

5. Hvordan vurderer du din egen arbeidsinnsats i 
dette emnet? 

1/2 1/2 + 2  2  

6. Hvordan vurderer du opplegget for 
avslutningskonserten 
(forberedelser/gjennomføring)? 

2 3   

7. Hva synes du alt i alt om dette emnet? 2 3   

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

4 1   

 
 
4. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
Kurset ble satt i gang under tvil grunnet få påmeldte studenter (6), og gruppa har vært sårbar 
med tanke på fravær. Erfaringer med kurset over tid og det faktum at det gis 10 studiepoeng – 
har ført til endringer i emnet (under Vurdering og eksamen): F.o.m. høsten 2008 skal 
studentene skrive en rapport om innstuderingsprosessen av verket/verkene de har arbeidet 
med, på masternivå skal rapporten relateres til relevant litteratur, se  
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS2355/index.xml og 
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4355/index.xml 
Det har ofte vært stort sprik i det utøvende nivået og varierende arbeidsinnsats blant 
studentene. Endringene vil forhåpentlig føre til jevnere innsats og øke bevissthetsnivået. – 
Studentene har vist stor interesse for relevant litteratur og kilder mht oppføringspraksis. Det 
har vært inspirerende å arbeide med studentene, og samtlige gjorde en flott innsats under 
avslutningskonserten. 
 
 


