
Periodisk evaluering for MUS4231 Musikkanalyse våren 2009 
 
1. Eventuelle avvik/endringer i f.h.t. emnebeskrivelsen: 
Det har ikke vært noen endringer. 
 
2. Kvantitative gjennomføringsdata: 
13 påmeldte (i følge liste fra begynnelsen av semesteret) 
10 oppmeldt til eksamen, og alle 10 holdt seminarinnlegg og ble veiledet for problemstilling 
og pensum 
8 tok eksamen, ingen stryk (offisiell karakterstatistikk kan skaffes senere) 
 

 
 
 
3. Indikasjoner på særlig god kvalitet: 
En uformell anonym spørreundersøkelse på slutten av semesteret tyder på at studentene 
opplevde kurset som interessant og relevant, det siste momentet også på tvers av ulike genrer 
og faglige preferanser. 



 
4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet: 
Det virker som studentene generelt kommer for sent i gang med å lese pensum. Dette gjør at 
de ikke alltid forstår godt det lærerne foreleser om. Semesteroppgavene viser også stor 
variasjon i evnen til vitenskapelig framstilling, dvs. til å relatere sine tanker til annen 
forskning, til referere og drøfte analytiske tolkninger i forhold til ulike forståelesesmodeller, 
og til å dokumentere egne funn og fortolkninger. 
 
5. Fokus m.h.t. utvikling av studiekvalitet: 
Det har vært lagt mye arbeid i å utvikle den genre-overskridende og mer fenomenologiske 
tilnærmingen til musikkanalyse som er hovedideen med dette emnet, herunder mange lyd- og 
videoeksempler, et eget bokmanus på ca. 100 sider, samt at alle powerpoint-presentasjonene 
er tilgjengelige for deltakerne. 
 
6. Forslag til forbedringer: 
Være enda klarere på nødvendigheten av å lese pensum. Det kan blant annet innføres en 
praksis med (tvungne) bokreferater allerede fra andre forelesning. Det bør også arbeides mer 
med vitenskapelig framstilling (jfr. ovenstående pkt. 4) i form av detaljgjennomgang av gode 
artikler. 
 
Se for øvrig sammendrag av studentevalueringer våren 2009. 
 
Oslo, 18/06/09 
 
Rolf Inge Godøy 
 
 
Studentevalueringer for MUS4231 våren 2009. - Gjengivelse av svar i en anonym 
spørreundersøklese med oppfordring til å liste opp positive og negative elementer samt 
forslag til forbedringer. 
 
Positivt 
• Spennende innfallsvinkel, grundig innføring med høy kompetanse. 
• Vektleggingen av instrumentasjon og innførsel av nye begreper på dette feltet har vært 

veldig lærerikt. 
• God undervisning. Interessant stoff som blir frembragt på timene. 
• Spennende kurs, veldig ok at faget er genre-overskridende, og at man tar utg.punkt i 

tolkning av opplevet lyd. 
• Kompetent foreleser med bred kunnskap mener jeg. Flott med kunnskap om andre 

tilnærmingsmetoder enn ”tradisjonell” analyse. Hyggelige timer som ga muligheter for 
innspill på de ulike personlige utfordringer når som helst, og ikke bare seminartimene. 
Flott. Flott også det at Stan Hawkins gjesteforeleste. 



 
Negativt 
• Kunne kanskje vært mer referanser til pensum, for eksempel Allan F. Moore 
• Litt mer om grunnlagsproblemer ved valgt fokus for kurset. 
• I begynnelsen mye vekt på hva som manglet i tradisjonell musikkanalyse, uten at man 

visste helt hva som tradisjonelt har vørt vektlagt. Dette løste seg da man fikk lest pensum. 
• Jeg synes at vi kunne kanskje gått enda mer i detalj. En burde kanskje også hatt litt mer 

analysemetoder i andre rytmiske stiler. 
 
Forslag til forbedringer 
• Kanskje man kunne ha gjort dette faget mer praktisk med for eksempel deloppgaver 

underveis. 
• Kunne kanskje gått noe mer inn på tradisjonelle analysemetoder, på den annen side ville 

jo det gått ut over noe annet. Alt i alt veldig bra, og flott at vi alle kan legge opp det som 
interesserer oss mest. 

• Det kunne vært lærerikt å gå igjennom noen konkrete analyser på forelesningene. Man 
kunne ”analysert” andres analyser, bedømme styrker og svakheter osv. 

• Fortsett det gode arbeidet! 
 


