
Årsplan for Institutt for musikkvitenskap 2005 
 

Vedtatt i instituttstyret 7. februar 2005  

1. Innledning 
Dette er den første årsplanen for Institutt for musikkvitenskap (IMV). IMV ble dannet 1.1.2005 av 
avdelingene for musikkvitenskap og folkemusikk ved det gamle Institutt for musikk og teater. IMV har 
foreløpig en interimsinstituttleder, og inntil en ordinær instituttleder blir tilsatt, etter planen innen 1.8., 
er det derfor ikke naturlig å gjøre store endringer i avdelingenes virksomheter. Årsplanen bygger i stor 
grad på hva tidligere årsplaner og strategiske planer for IMT sier om de to gjenværende avdelingers 
virksomhet,  

Årsplanen er en kortfattet oversikt over instituttets planlagte virksomhet i 2005. Hovedvekten i 
planen er satsinger og tiltak spesielt for året; den ordinære virksomheten beskrives i korte ordelag. 
De tre foregående årsplaner bygget på instituttets Strategiske plan 2001-2003. Utarbeidelsen av en ny 
langtidsplan ble i fjor lagt på is i påvente av fakultetets reorganisering av instituttene. Når 
reorganiseringen nå er et faktum, bør arbeidet med en ny langtidsplan tas opp igjen, men utstå til 
instituttet har fått tilsatt ny instituttleder. Vi har derfor valgt å la denne årsplanen følge hovedlinjene i 
langtidsplanen for 2001-2003, og overskriftene i tiltaksoversikten følger i hovedsak satsingsområdene i  
denne. 
 De økonomiske konsekvensene av tiltakene er innarbeidet i budsjettet, som er tatt med i sin 
helhet. Det er verdt å merke seg at budsjettet alene gir et dårlig bilde av instituttets virksomhet. 

1.0 Hovedmålsettinger 
(Dette avsnittet er en tilpasning av tilsvarende avsnitt fra årsplanen for IMT) 
De overordnede og langsiktige målsettingene for IMV er å: 

� Drive forskning og forskningsformidling av høyest mulig standard innen ulike 
musikkvitenskapelige felt. 

� Tilby undervisning av høyest mulig kvalitet innen musikkvitenskapens mange 
disipliner og på alle nivåer fra lavere grad til doktorgradsnivå. 

� Drive innsamling, katalogisering og formidling av norsk folkemusikk, og være et 
senter for dokumentasjon av samtidens tradisjonsmusikk i Norge. 

1.1 Forutsetninger - situasjonsbeskrivelse 
De forutsetninger vi har for å oppfylle våre målsettinger kan sammenfattes slik 
 
� IMV består av to avdelinger, Avdeling for musikkvitenskap (AMV) og Norsk 

folkemusikksamling (NFS). 
 
� IMV har i alt 14 ansatte i faste vitenskapelige stillinger, 4 universitetslektorer i til 

sammen 3,08% stilling, 1 midlertidig universitetslektor i 50% stilling, 1 midlertidig 
førsteamenuensis II og 1 professor II, 4 postdoktorer og 7 stipendiater (se også 
vedlagte personallister). 

 
� Viktige deler av undervisningen foregår ved hjelp av timelærere, der disse ivaretar mye av den 

studieplanfestede undervisningen, især spill/hovedinstrument, samt for grupper på lavere 
grad. 

 
� IMV har for tiden i alt 277 semesterregistrerte studenter, som fordeler seg som 

følger: 
Musikkvitenskap bachelor: 153 
Musikkvitenskap master: 69 
Musikkvitenskap hovedfag: 43 
EST 4000: 12 
 

� IMV har et basisbudsjett for inneværende år på ca.14 mill. I tillegg kommer ca. kr. 
5 mill. for eksternt finansierte prosjekter.  
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1.2 Utfordringer 2005  
� Det finner sted omfattende endringer innen musikklivet og en rask utvikling av 

den internasjonale forskningen. Innen musikkfaget ser vi at globalisering av 
musikkulturer og endringer av organisatorisk, økonomisk, mediemessige og 
teknologisk art stiller store krav til fornyelse i forskningen. 

� Organisering og finansiering av forskning er under sterk endring. Dette vil kreve 
en stadig mer aktiv innsats for å skaffe til veie forskningsmidler, og det vil være 
ønskelig å etablere større, tverrfaglige og langsiktige eksternt finansierte forsk-
ningsprosjekter. 

� Vi går nå inn i en fase hvor de store omstillinger innen høyere utdanning skal 
konsolideres, både med hensyn til struktur og innhold, og med hensyn til 
organisering og finansiering. Dette har nødvendiggjort et omfattende arbeid 
med utforming av nye studieplaner og undervisningsformer som nå skal 
kvalitetssikres og vurderes. 

� For IMV dreier dette seg i de første månedene om å få på plass administrativ 
struktur og rutiner i et nytt institutt med flere nye tilsatte i administrasjonen, og å 
få tilpasset rutinene rundt kvaliltetsreformen til den driftsmessige hverdag vi nå 
forhåpentlig går inn i – til forskjell fra den kontinuerlige unntakstilstanden under 
innføringen de siste to årene. 

� Samtidig dreier dette seg om å få undervisningspersonalet tilbake i normal drift 
hva forskning angår. Undervisningsmessige og administrative plikter må 
tilpasses forskningsmessige plikter innen de relativt stramme praktiske og 
økonomiske rammene som er gitt, samtidig som instituttledelsen arbeider for å 
bedre disse rammene i dialog med fakultetsledelsen. 

2. Organisasjon 

2.0 Faglig og admini strativ ledelse 
Ny struktur for instituttet samt nytt reglement for styring av instituttet er på plass fra 1.1.05. 
En stor utfordring i 2005 er å få de nye ordningene til å fungere godt. Det er også flere 
tilsettinger innen administrasjonen som skal på plass, og det må utvikles bedre rutiner for 
budsjetttering, spesielt i forbindelse med emnetilbudet. Videre vil det i løpet av året komme 
nye retningslinjer for arbeidspliktregnskapet for vitenskapelig ansatte som også må 
innarbeides i nye rutiner.  
 

Tiltak 1 Ansette forskningskonsulent i 50% stilling 
Ansvarlig Instituttledelsen 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Mars 2005 

 

Tiltak 2 Dagsseminar for instituttadministrasjonen 
Ansvarlig Instituttledelsen 
Kostnad Ordinær arbeidstid  
Tidsramme Februar 2005 

 

Tiltak 3 Instituttseminar 
Ansvarlig Instituttledelsen 
Kostnad Kr 50 000 
Tidsramme Høsten 2005 
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Tiltak 4 Omlegging av IMVs nettpresentasjon i hht fakultetet s 
kommunikasjonsstrategi 

Ansvarlig Webredaksjon: Tellef Kvifte, Gisela Attinger, Ellen 
Wingerei 

Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme 2005 

 

2.1  IKT-ressurser 
Informasjonsteknologien er blitt et uunnværlig hverdagsverktøy for de fleste ved IMV. 
Fakultetet ansetter i første halvår en person øremerket til å betjene IKT- og AV-relaterte 
behov. For å øke både effektiviteten og trivselen til de ansatte vil vi i planperioden: 
 

Tiltak 5 
Arbeide for kompetanseheving hos den enkelte 
ansatte, spesielt med henblikk på nye støttesysteme r 
for undervisning (deriblant Vortex) 

Ansvarlig Instituttledelsen 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme 2005 

3. Forskning 

3.0  Forskning ved AMV i 2005 
 
De ansattes egne prosjekter er beskrevet på instituttets websider, og holdes kontinuerlig 
oppdatert. Følgende større prosjekter er igangsatt fra og med 2004 og fortsetter i 2005: 

 

Tiltak 6 Aesthetics at work 
Ansvarlig Arnfinn Bø-Rygg og Tellef Kvifte i samarbeid med en 

rekke humanistiske forskningsmiljøer 
Kostnad Midler fra NFR 
Tidsramme Fra og med 2004  

 

Tiltak 7 
Musical Gestures (om kroppsbevegelser og 
opplevelse av lyd) 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy (prosjektleder), Hallgjerd Aksnes, Egil 
Haga, Tellef Kvifte, Even Ruud samt Alexander Refsum 
Jensenius 

Kostnad Midler fra NFR og UiO 
Tidsramme Juli 2004 – Juli 2007 

 

Tiltak 8 Norsk operahistorie 
Ansvarlig Arvid O. Vollsnes, Ståle Wikshåland og Erling 

Guldbrandsen i samarbeid med Norges musikkhøgskole, 
Den norske opera og Nasjonalbiblioteket 

Kostnad Midler fra Norsk kulturråd og Den norske opera 
Tidsramme 2004 – 2008 
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Tiltak 9 Norsk musikkhistorisk arkiv – nettbasert 
Ansvarlig Arvid O. Vollsnes i samarbeid med Norsk musikksamling, 

Nasjonalbiblioteket 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Løpende 

 

Tiltak 10 Rhythm in The Age of Digital Reproduction, Micro-
rhytmic relationships in computer based, groove 
oriented music – et YFF-prosjekt (Yngre 
Fremragende Forskere) 

Ansvarlig Anne Danielsen (prosjektleder) i samarbeid med Det 
humanistiske fakultet og Norges forskningsråd.  

Kostnad Midler fra NFR og HF 
Tidsramme 2004 – 2009 

 

Tiltak 11 
Forskergruppe 
Opprette forskergruppe på området 
musikkhistorie/kulturanalyse/estetikk, som omfatter  forskning 
på klassisk musikk, opera og populærmusikk. Oppbygg ing av 
musikkfaglig og tverrfaglig forskernettverk ved UiO  samt 
nasjonalt og internasjonalt.  

Ansvarlig Erling E. Guldbrandsen 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme 2005 

 

3.1 Forskning ved NFS  
Forskningen ved NFS må forøvrig sees i sammenheng med forskningen ved AMV, og 
avdelingens ansatte inngår i flere planlagte prosjekter der. De ansattes egne prosjekter er 
beskrevet på instituttets websider, og holdes kontinuerlig oppdatert. 
 
Følgende større prosjekter er igangsatt: 

 

Tiltak 12 Slåtter for vanlig fele 
Ansvarlig Olav Sæta 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Ut 2005 

4. Samlingsvirksomhet  

4.0 Samlingsvirksomhet ved NFS 
NFS har i dag en lydsamling på ca 46 000 enkeltnumre med norsk folkemusikk, samt publisert 
materiale fra første halvdel av forrige århundre og en samling av nyere fonogrammer med 
norsk folkemusikk og relatert materiale. NFS har dessuten vært drivkraften i utviklingen av 
dataverktøyet de fleste folkemusikksamlinger i Skandinavia i dag bruker i katalogisering. NFS 
vil utrede bruk av frikjøpsmidler til aktiviteter som omfatter samtidens tradisjoner og 
musikkaktiviteter med en bredere etnisk basis. 
 

Tiltak 13 Nettpresentasjon av NFS’ instrumentkartotek 
Ansvarlig Hans-Hinrich Thedens i samarbeid med Helge Hauglin 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Høst 2005 
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Tiltak 14 Utgivelse av arkivmateriale på CD 
Ansvarlig Hans-Hinrich Thedens 
Kostnad Eksterne midler fra Norsk Kulturråd i 2004, støtte fra 

Rådet for folkemusikk og folkedans ved utgivelse, og 
salgsinntekter fra forrige CD samt inntil Kr. 10.000 fra 
NFS driftsbudsjett. 

Tidsramme Vår 2005 
 

Tiltak 15 Digitalisering av NFS lydmateriale til intern bruk i 
FIOL databasen 

Ansvarlig Hans-Hinrich Thedens 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme 2004 - 2006 

5. Undervisning  

5.0 Studier ved IMV  
Emnetilbudet ved IMV er stort, og det vil bli nødvendig med tilpasninger i løpet av året som 
kommer, dels for å harmonisere emnene rent praktisk, og dels for å sørge for at 
emnetilbudet totalt sett er sammensatt på en måte som tjener programmet godt.   
  

Tiltak 16 
Reisestøtte til hovedfags- og mastergradsstudenter i 
forbindelse med arbeidet med 
hoved/masteroppgaven 

Ansvarlig Instituttbestyrer i samarbeid med adm.leder 
Kostnad Kr. 20.000 settes av på budsjettet 
Tidsramme 2005 

 

Tiltak 17 
Fortsette arbeidet med å bygge ut 
musikkteknologistudiene (musikalsk akustikk og 
lydbehandling) ved AMV ved innredning av lydstudio 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy, Tor Halmrast, Stan Hawkins, Tellef 
Kvifte, Hans Zeiner-Henriksen og Alexander Refsum 
Jensenius. 

Kostnad Instituttet søker fakultetet om Kr. 50.000 til oppgradering 
av programvare 

Tidsramme 2005 
 

Tiltak 18 Studieprogram 
Det arbeides videre med forenkling av studieprogram met og 
studieplanen i musikk på bakgrunn av en oppsummerin g og 
erfaringene med de endringer som ble gjort i 2004. Siktemålet er 
fortsatt å sentrere programmet rundt færre emner, b illigere å 
drive og enklere å administrere. 

Ansvarlig Stan Hawkins og Erling E. Guldbrandsen 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Vår 2005 



 

Institutt for musikkvitenskap – Årsplan 2005  6 

6. Formidling 

6.0 Rammevilkår for formidling 
Forskningsformidling er en integrert del av IMVs virksomhet. I og med at både 
undervisningsaktivitet og forskningspublikasjoner nå inngår som en del av 
tildelingsgrunnlaget for instituttet, kan formidling lett bli prioritert ned. Men formidling er viktig 
for å synliggjøre instituttet i kampen om gode studenter, om eksterne midler og om et godt 
omdømme. 

6.1 Formidlingsprosjekter ved IMV 
Av igangværende og planlagte formidlingsprosjekter kan nevnes: 
 

Tiltak 19 Tilrettelegge for salg av bøker, noter og CD-er ove r 
nettet 

Ansvarlig Hans-Hinrich Thedens 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme 2005 

 

Tiltak  20 
Arrangere lunsjkonsertene (”Lunsj med kultur”) i Ge org 
Sverdrups hus 4. mars, 10. mars (Domus Medica), 18.  mars og 3. 
juni 

Ansvarlig Anne Eline Riisnæs 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Vår 2005 

7. Eksternt samarbeid 

7.0 Forskningssamarbeid  
Først og fremst av faglige, men også av økonomiske grunner, vil det være viktig å arbeide 
for bedre internasjonale kontakter i forskningen: 
 

Tiltak 21 
AMV fortsetter samarbeidet med The international 
society for systematic and comparative musicology 
(ISSCM) om konferanser og publikasjoner og om et 
felles europeisk masterstudium i musikk-kognisjon 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy (i Norge) samt representanter for universitetene 
i Jyväskylä, Hamburg, Køln, Gent og Genova. 

Kostnad Det søkes om EU-finansiering 
Tidsramme Løpende 

 

Tiltak 22 
AMV: Fortsette arbeidet innen EU/COST-aksjon 287 
ConGAS (Controlled Gestural Audio Systems), med 
fokus på gestikk og musikk 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy i samarbeid med Jan Tro, NTNU 
Kostnad EU-finansiering 
Tidsramme 2003-2007 

 

Tiltak 23 
AMV: Bevaring og presentasjon av 
musikkvitenskapelig kildemateriale på nye måter 

Ansvarlig Arvid O. Vollsnes i samarbeid med Stanford University, 
Palo Alto, California, USA 

Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Løpende 
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Tiltak 24 
Etablering av internasjonalt nettverk for 
rytmeforskning i tilknytning til YFF-prosjektet 
”Rhythm in the Age of Digital Reproduction” 

Ansvarlig Anne Danielsen 
Kostnad NFR-finansiering 
Tidsramme Løpende 

 

Tiltak 25 
Avhandlingsseminarer (PHD) med internasjonale 
gjesteforskere 

Ansvarlig Even Ruud 
Kostnad Nasjonale midler 
Tidsramme 2005 
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