
Periodisk evaluering av MUS2710/MUS4710 Satslære 3A 
 
1. Eventuelle avvik/endringer i f.h.t. emnebeskrivelsen: 
Det har ikke vært nevneverdige endringer eller avvik. 
 
2. Kvantitative gjennomføringsdata: 
Det har vært svært lite frafall,  kun 4 av 35 oppmeldte. Ingen av de 31 som tok eksamen 
strøk. Se følgende tabeller: 
 
MUS  2710: 
 

 
 
MUS 4710: 
 

 



 
3. Indikasjoner på særlig god kvalitet: 
Både oppgaveleveringer i mappe, og avsluttende eksamen indikerer at undervisningen 
har holdt god kvalitet. Studentene sier i sin evaluering at dette oppleves som et 
interessant og aktuelt fag.  De fleste studenter har også vært muntlig aktive med spørsmål 
og innspill i timene. Resultatet av karakter til eksamen viser også klart at dette er et fag 
studentene velger å jobbe med. Et flertall havnet på B, noe mindre på C, og enkelte 
tilfeller på A/D. 
 
 
4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet: 
På klassisk side er det ingen klare indikasjoner på sviktende kvalitet. På rytmisk side vil 
det ta noen semestre før den nye satslærestrukturen får full effekt, da en del av de som 
kommer til ren rytmisk undervisning mangler noe basiskunnskap på dette. Først når alle 
studenter som velger rytmisk 3a har vært gjennom rytmisk basisundervisning de første to 
semestrene, vil vi få en tilnærmet homogen studiekompetanse i gruppen.  Inntil da vil det 
alltid være noen som sliter med å henge med. Dette går ut over progresjon. 
 
På rytmisk side har faget vært undervist av to lærere pga. permisjon. Dette har for noen 
vært berikende, mens for andre forvirrende.   
 
 
5. Fokus m.h.t. utvikling av studiekvalitet: 
Mengden oppgaver, og nivå på disse, virker i følge studentenes evaluering rimelig i 
forhold til fagets størrelse. Sibelius er det notasjonsprogrammet som brukes mest av 
studenter og lærere både på klassisk og rytmisk side. Det er brukt en del tid på å innføre 
programmet og  på å utvikle metodikk som utnytter mulighetene dette gir som 
satslæreverktøy. Det er bl.a. gode muligheter for interaktiv undervisning utenfor 
klasserommet via studentmapper på serveren. På begge sider fokuseres det i tillegg på 
spilling av oppgaver med levende musikere, og på klassisk side har de også gjort dette 
med orkester.  
 
6. Forslag til forbedringer: 
Studentenes kompetanse i bruk av Sibelius må forbedres i de første semestrene på IMV. 
Målet er å bruke lite tid på data-tekniske spørsmål i Satslære 3a, kun tips om viktige 
verktøy og plugins som tilhører faget direkte. Dette vil gi en raskere faglig progresjon. 
Det bør vurderes mer obligatoriske og likelydende oppgaver for studentene, og mindre 
selvstendige oppgaver. Skriftlige tilbakemeldinger bør økes, noe som også forutsetter   



at studentmapper lages langt tidligere i semesteret. Gjennomspilling med profesjonelle 
musikere er noe som bør være standard.  På rytmisk side forutsetter dette innleid 
kompetanse. 
 
 
Asker, 29/01/09 
 
Geir Lysne 


