
Periodisk evaluering av MUS2660/2661/4660  NORSK MUSIKK, 
“Kristiania – Paris – Oslo. Fransk-norske forbindelser c.1890–1950” 
høsten 2008 
 
Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
 
MUS2660/2661: 
Antall kandidater oppmeldt: 19 
Antall møtt til eksamen: 15 
Antall bestått: 15 
Gjennomsnittskarakter: C 
 

Karakterfordeling MUS2660/2661 høsten 2008 
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MUS4660: 
Antall kandidater oppmeldt: 2 
Antall møtt til eksamen: 2 
 
Det er for få kandidater til å publisere karakterstatistikk på MUS4660. 
 
Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  
 
Evalueringsskjema ble utdelt på siste time og hengt opp på døra mi til avhenting/innlevering. 
Det var lav svarprosent, 33% (5 av 15 som gjennomførte). 
Skjemaet ble utdelt før eksamen ble avholdt, så spørsmål om eksamensform etc. kunne ikke 
besvares. 
 



Fra de innleverte skjemaene synes det å være jevnt over tilfredshet med kurset, 
gjennomføringen og begge forelesere. En var misfornøyd med informasjonen rundt kurset. 
Men vedkommende kan da ikke ha vært oppmerksom på at lesemateriale, noteeksempler og 
lytteeksempler var lagt opp på serveren før kurset begynte. Å bruke serveren som 
læremiddelbase synes jeg har fungert godt. Studentene finner både litteratur, informasjoner 
og lytteeksempler på ett sted. De kan lett lese aktuelle artikler etc., og de kan skrive ut det de 
har bruk for. 
 
Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
 
Jeg har ikke hatt ansvar for dette kurset i de siste årene, har bare vært innom med noen 
spredte forelesninger, så jeg har ikke særlig sammenligningsgrunnlag. Men fra lærernes side 
er det generelt fortsatt et problem at det er relativt stort sprik mellom studentene på denne 
typen kurs. Det finnes nesten alltid noen få fra Estetikkprogrammet, og disse har ikke nok 
note- og analysekunnskaper og ferdigheter til å få med seg særtrekk ved de musikalske 
virkemidlene. Dette gjelder selvsagt flere kurs, og tross søk etter passende metodisk litteratur 
for å bøte på denne mangelen, og litt ekstra innføring i ulike musikalske parametre og 
terminologi, sitter jeg igjen med tanken om at vi burde få skrevet et lite kompendium med 
eksempler til hjelp for studenter fra andre programmer. 
 
 
Arvid Vollsnes 


