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Årsrapporten for 2006 forholder seg til hovedpunktene i Årsplan 2006, som viser hvilke mål 
og konkrete tiltak instituttet har prioritert dette året. Årsrapporten oppsummerer derfor kun 
kort de viktigste momentene i henhold til årsplanen. Grunnlaget for prioriteringene i årsplan 
for 2006 har vært instituttets strategiske plan 2005-2009. 
 
 
PRIMÆRVIRKSOMHETEN 
 
Forskning 
Forskningsvirksomheten ved IMV er forholdsvis omfattende – instituttets størrelse tatt i 
betraktning –  med en rekke eksternt finansierte prosjekter. Flere av prosjektene er i en 
forskningsfase, men instituttet kan vise til en klar økning i antallet rapporterte tellende 
publikasjoner (i FRIDA) sammenlignet med 2005. Flere av IMVs forskere har også påtatt seg 
redaktørarbeid. Det er imidlertid fortsatt store forskjeller mellom ulike forskere hva angår 
forskningsaktivitet og publisering. Forholdsvis få forskere lykkes med å få sine arbeider ut i 
internasjonale publiseringskanaler på nivå 2.  
 
Norsk Folkemusikksamling (NFS) har fortsatt sitt arbeid med innsamling, og i prosjektet 
”Norsk Folkemusikk. Slåtter for vanlig fele” er bind 5 (Møre og Romsdal) snart ferdigstilt. 
 
Instituttet har i 2006 fordelt småforskmidler etter fakultetets retningslinjer til ulike prosjekter. 
Blant annet fikk to forskere midler til å forbedre tidligere innsendte søknader til Norges 
forskningsråd. Dette gjelder ”Musical Bonds and Boundaries within contemporary Norway” 
og prosjektet ”Norges opera- og balletthistorie”. De to strategiprosjektene ”Performativity, 
History and Interpretation” og ”Vår tids lydrom” ble videreført i 2006. Aktiviteten i ”Vår tids 
lydrom” ble utsatt til 2007 med tanke på søknad om ekstern finansiering. Det ble høsten 2006 
sendt inn søknad om et YFF-prosjekt til NFR, ”Music, Motion and Emotion. Theoretical and 
Psychological Implications of Musical Embodiment”.  
 
Flere av forskningsprosjektene har gjennomført fagseminarer med internasjonal deltagelse. 
Blant annet har YFF-prosjektet "Rhythm in the age of digital reproduction" gjennomført sin 
årlige forskningsworkshop med deltakere fra England, Canada, USA, Danmark og Norge. 
Instituttet har i løpet av året også invitert gjesteforelesere på høyt internasjonalt nivå ved flere 
anledninger, bl.a. til seminarrekken ”Forum for fortolkning og performativitet”. Seminarene 
har vært åpne både for forskere og studenter, og vært godt besøkt.  En rekke av forskerne 
inngår i internasjonale nettverk, bl.a. gjelder dette prosjektet ”Musical Gestures”, hvor 
resultater fra prosjektet også er presentert internasjonalt. Videre kan nevnes ConGas 
workshop gjennomført i Oslo og arbeidsseminarer knyttet til ”Musical Gestures”-prosjektet 
arrangert i Oslo og Montreal. Det nyopprettede NFR-prosjektet ”Power mise-en-scène: Opera, 



Aesthetics and Politics in the 18th Century” fikk ansatt stipendiat og postdoktor i 2006, og 
prosjektet kommer i gang for fullt i 2007.  
 
Flere av forskerne har fått skjermet tid/forskningsfri, og/eller blitt gitt anledning til å jobbe 
med forskningsarbeid i sammenhengende perioder. Noen av prosjektene fikk anledning til å 
presentere seg og si noe om funn og framdrift i prosjektene ved IMVs instituttseminar høsten 
2006. 
 
IMV hadde som mål å lyse ut en ledig professorstilling internasjonalt. Stillingen ble lyst ut 
innenfor populærmusikkforskning, og vi regner med ansettelse i løpet av 2007. Instituttet har 
også arbeidet for å knytte til seg forskere med internasjonal spisskompetanse til to ledige 
professor II-stillinger. To profilerte amerikanske forskere, en kvinne og en mann, har fått 
tilbud om ansettelse.  
 
 
Utdanning 
Instituttet har gjennomgått emneporteføljen med sikte på å vurdere kunnskaps- og 
kompetansemål for studietilbudene og for å få emnene i samsvar med fakultetets normer. 
Dette arbeidet vil fortsette i samarbeid med Program for musikkvitenskap.  
 
Instituttet har fortsatt prosessen mot en klarere ansvarsfordeling og oppfølging av 
masterstudenter når det gjelder veiledning. Alle nye masterstudenter får tildelt veileder etter 
godkjent prosjektbeskrivelse og kommer dermed raskere i gang med skrivingen. Instituttet har 
også tatt kontakt med forsinkede hovedfagsstudenter med sikte på at de skal bli ferdige med 
oppgaven. Som drøftet ved instituttseminaret, er det fortsatt et klart forbedringspotensial mht. 
faglig samarbeid og spesielt hva angår å legge til rette for at studentene gis en faglig 
fellesforståelse i musikkvitenskapelige perspektiver og metode noe mer systematisk på lavere 
grad (bachelor). Dette gjelder også master (hvor nye studenter også kommer til fra eksterne 
utdanninger/har sin bakgrunn fra andre utdanningsinstitusjoner). Konklusjonen er derfor at det 
faglige arbeidet og dialogen med Program for musikkvitenskap langt fra er sluttført mht. 
dette. Det har også kommet innspill fra tilsynssensor og særlig fra studentenes programutvalg 
omkring emnetilbudet, som må forfølges videre. Spesielt er det pekt på skjevheter i instituttets 
emnetilbud, og at det er for få emner knyttet til sjangere som jazz og populærmusikk. 
Helhetsinntrykket av evalueringer er likevel at studentene er godt fornøyd med kvaliteten på 
undervisningen ved instituttet.  
 
IMV har en del utvekslingsavtaler innenfor ERASMUS-området, men bør fortsatt arbeide 
videre med å utvikle nye og gode avtaler. I 2006 har det vært foretatt kontaktreiser med sikte 
på å inngå nye avtaler om studentutveksling med læresteder utenfor Europa med høyt faglig 
nivå. Læresteder som har vært besøkt er bl.a. University of Ghana og University of California, 
Los Angeles (UCLA) hvor vi er i ferd med å utvikle gode faglige forbindelser som basis for et 
framtidig utvekslingssamarbeid. Instituttet har også oversatt emner til engelsk og har utviklet 
et eget emne i ”Norwegian Music for International Students”, et emne som går for første gang 
i vårsemesteret 2007.  
 
IMV fikk midler fra sentralt hold i 2006 for å utvikle EVU-tilbud, og instituttet valgte i første 
rekke å satse på etterutdanning. Det ble utviklet to kurstilbud, ”Det musikalske 
kunnskapsløftet” og ”Verdens musikkulturer i norsk skole”, rettet mot skoleverket, 
kommunale musikkskoler etc., men dessverre var ikke påmeldingen stor nok til at kursene 
kunne iverksettes.  
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Kunnskap i bruk 
De fleste av instituttets forskere har vært aktive i formidlingsarbeid av ulik karakter, dvs. 
foredrag ved ulike seminarer, debattinnlegg, deltagelse i media og forskningsformidling ved 
ulike arrangementer ved UiO og eksternt. Flere av instituttets ansatte har gitt inviterte 
gjesteforelesninger ved sentrale institusjoner i utlandet. 
 
IMV har bidratt aktivt ved kunstneriske arrangementer ved UiO (konserter bl.a. ved UB) – og 
vi gjorde i 2006 en nysatsning ved å arrangere egne eksamenskonserter i det offentlige rom. 
Som en oppfølging av suksessen med dette har vi inngått en ny avtale om samarbeid med den 
nasjonale jazzscenen Belleville med sikte på å videreføre dette. Vi samarbeider også aktivt 
med musikk- og næringsliv, bl.a. i forb. med kunnskapsutvikling innen emner som 
studioproduksjon, musikkteknologi, og gjennomfører bl.a. gjennomspilling av 
eksamensoppgaver i instrumentasjon og arrangering/orkestrasjon i samarbeid med 
Kringkastingsorkesteret (NRK).  
 
IMV driver i tillegg til forskning også en betydelig aktivitet i form av kunstnerisk 
utviklingsarbeid. IMV har ellers i 2006 påbegynt et arbeid med å synliggjøre betydningen av 
forskningsbasert kunnskap som en forutsetning for musikkopplæringen i skoleverket. Vi har 
videre innledet samtaler med Norges musikkhøgskole for å profilere betydningen av 
kunstnerisk utviklingsarbeid og musikkvitenskapelig forskning både i utdanningssektoren og i 
den kulturelle offentligheten mer allment. 
 
Norsk Folkemusikksamling (NFS) har videreført sitt arbeid som publikumssamling. Særlig 
har deres CD-utgivelser fra eget arkivmateriale vært viktig mht. å formidle deler av samlingen 
ut til allmennheten. Begge CD-produksjoner er blitt innkjøpt av innkjøpsordningen for 
fonogrammer (underlagt Norsk kulturråd). NFS har videre nedlagt en god del arbeid i å 
utarbeide en ny strategisk plan for samlingen. En av hovedkonklusjonene er at samlingen bør 
utvides for å sikre en “bredere etnisk basis” med hensyn til å skulle være en representativ 
nasjonal samlingsinstitusjon for folkemusikk. Forståelsen av termen “Norsk” folkemusikk 
impliserer i denne sammenhengen at NFS også burde ha noe større ressurser til sitt 
forsknings- og samlingsarbeid enn det som er tilfelle i dag for å kunne dekke dette feltet 
bedre. 
 
 
RESSURSENE 
 
Medarbeiderne 
Instituttseminar for alle ansatte ble gjennomført i oktober. Hovedtema i 2006 var faglige 
prioriteringer. IMVs styre drøftet deretter mulige langsiktige og kortsiktige faglige 
prioriteringer relatert til fakultetets bestilling og utarbeidet et eget notat ang. ”faglige 
prioriteringer”. 
 
IMV har i 2006 jobbet for å bedre kommunikasjonen med og forholdene for den viktige 
staben av tilknyttede instrumentallærere i utøvende fag. Disse lærerne gjør en svært god jobb 
og er blant Norges ledende utøvere/instrumentallærere innen ulike felter, noe som er svært 
viktig for kvaliteten i utdanningstilbudet ved IMV. 
 
Instituttet var uten forskningskonsulent hele høstsemesteret og har ikke 
informasjonskonsulent i sin bemanningsplan. I hht. avtale med fakultetet ble det gitt 
anledning til å ansette forsknings- og informasjonskonsulent i 100% stilling fra januar 2007. 
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Organisasjonen 
Instituttet har arbeidet med å forankre kvalitetssikringssystemet i fagmiljøet, og IMV har også 
bedret kommunikasjonsprosessene mellom vitenskapelig ansatte og administrasjonen med 
fokus på en klarere fordeling av arbeids- og ansvarsområder.  
 
Økonomien 
Instituttet hadde budsjettert med et mindre underskudd for 2006, men gikk omtrent i balanse. 
Ikke minst takket være relativt store inntekter fra frikjøp og dekningsbidrag fra eksterne 
prosjekter har det vært mulig å ha et forsvarlig driftsbudsjett. Flere store prosjekter avsluttes i 
2007, og det er derfor svært viktig for instituttet å skaffe nye prosjekter som kan generere 
inntekter. Ved hjelp av midler til tungt vitenskapelig utstyr fra fakultetet ble det anledning til 
å fornye en del instrumenter, bl.a. flygel og slagverk. Men IMV har fortsatt store udekte 
behov når det gjelder midler til utstyr og vedlikehold. 
 
Både studiepoengsproduksjonen og forskningsproduksjonen ser ut til ha økt noe i 2006.  
 .  
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