
KVALIFISERINGSOPPGAVER 
 
Kvalifiseringsoppgaver (Besvarelsene skal være på mellom 1 og 2 A4 sider (à 2300 tegn, mellomrom 
og figurer ikke medregnet): 
1) Musikkanalyse (Kunstmusikk): 
Ta utgangspunkt i Joseph Kerman’s artikkel: "How We Got Into Analysis, and How to Get Out" (i 
Critical Inquiry, Winter 1980. s. 311–331.) Presenter Kermans analyse av musikkanalysens problemer. 
Hva er Kermans bud på veien ut av disse vanskelighetene? 
 
 
2) Musikkanalyse (Populærmusikk): 
Oppgave 1. Gjør kort rede for Allan Moores analysemodell "the sound box" og diskuter sterke og 
svake sider ved hans tilnærming. Gjør en kortfattet analyse av en selvvalgt produksjon der modellen 
anvendes. 
 
 
Som alternativ til teksten av Allan Moore på pensumlisten kan dere lese:  
Dockwray, R., & Moore, A. F. (2010). Configuring the sound-box 1965–1972. Popular Music, 29(02), 
181–197. 
 
 
Oppgave 2. Gjør rede for noen sentrale poenger i Robert Walsers artikkel “Out of Notes: Signification, 
Interpretation, and the Problem of Miles Davis" (Walser 1995) og diskuter John Coltranes versjon av 
'My favorite things' (fra albumet My Favorite Things, 1961)  i lys av de perspektivene Walser 
presenterer i artikkelen.  
 
 
3) Historiografi: 
«Constructing the Jazz Tradition: Jazz Historiography» av Scott DeVeaux (fra Black American 
Literature Forum, 25 (3), 525-560, 1991). Hva er de viktigste historiografiske utfordringene DeVeaux 
trekker fram i artikkelen relatert til jazzhistorieskriving? 
 
 
4) Hermeneutikk: 
Gjør rede for den forståelsen av hermeneutikk som vi finner i Gerald L. Bruns’ artikkel: 
"Hermeneutics" (i Encyclopedia of Aesthetics,  
<http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t234/e0261> 1998. Oxford: Oxford 
University Press. 5 spalter.) På hvilken måte adskiller dette seg fra, henholdsvis samsvarer dette med, 
den firståelsen av hermneutikk som vi finner hos Helmut Kretschmar, for eksempel i hans berømte 
«Führer durch den Konzertsaal»? 
 
 
 
Besvarelsene på oppgave 1) og 4) sendes direkte til Ståle Wikshåland, stale.wikshaland@imv.uio.no, 
innen 7. april. 
 
 
Besvarelsene på oppgave 2) sendes direkte til Anne Danielsen, anne.danielsen@imv.uio.no, innen 7. 
april. 
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Besvarelsene på oppgave 3) sendes direkte til Hans Weisethaunet, hans.weisethaunet@imv.uio.no, 
innen 7. april. 
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