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Årsrapporten for 2007 forholder seg til hovedpunktene i Årsplan 2007, 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 2007 har vært instituttets strategiske plan 2005-2009 og fakultetets årsplan for 2007. 
 
 
PRIMÆRVIRKSOMHETEN 
 
Forskning  
Forskningsvirksomheten ved IMV er forholdsvis omfattende – instituttets størrelse tatt i 
betraktning – med en rekke eksternt finansierte prosjekter. 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. Økt 
internasjonalisering av forskningen og forskningsresultatene blir derfor fortsatt viktig for 
instituttet. Flere av IMVs forskere har også påtatt seg redaktørarbeid. 
 
Arbeidet med faglige prioriteringer (fase II) ble videreført, bl.a. med drøftinger ved IMVs 
instituttseminar høsten 2007. Fortsatt er det slik at IMV ikke har forventet avgang de 
nærmeste årene, noe som bidrar til at forutsetningen om å ”prioritere” innenfor forventet 
avgang ikke gir noen åpning for de helt store nyprioriteringene.  
 
Instituttet har i 2007 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 in the New Norway” og 
prosjektet ”Performativity in Literature and Music”. Det ble i tillegg arbeidet videre med 
prosjektet “Contemporary Soundspaces: Acoustemology and Musical Agency” (”Vår tids 
lydrom”). Alle tre prosjektene leverte ny søknad til NFRs utlysning KULVER. 
 
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. 
I tillegg er det gjort et betydelig arbeid med sikte på å gjøre større deler av lydsamlingen 
tilgjengelig for offentligheten via web.  
 
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, Italia 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. De fleste av 
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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.  Et internasjonalt seminar i regi av prosjektet Bonds & 
Boundaries ble holdt i november under ledelse av professor Stan Hawkins, med 
gjesteforeleser fra London University. I tilknytning til prosjektet ”Aesthetics and politics in 
the 18th Century” har det vært gjennomført internasjonalt forskerseminar med amerikanske 
musikkforskerkolleger, noe som bl.a. resulterte i at flere av de internasjonale forskerne ønsker 
å gå mer aktivt inn i prosjektet. Arbeidsgruppen vil derfor bli supplert med noen 
internasjonale navn. Prosjektet hadde dessuten hovedansvaret for en del av Holbergseminaret 
i Bergen i desember.  
 
Instituttet fikk to nye NFR-prosjekter i 2007; Det ene prosjektet, ”Sensing Music Related 
Actions”, ble tildelt ved Programstyret for Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT 
(VERDIKT) og skal utføres i samarbeid med Institutt for informatikk: Prosjektleder, 
professor Rolf Inge Godøy, begynte å arbeide på prosjektet i 2007. Stipendiat og postdoktor 
vil bli ansatt i 2008. To forskere fra IFI vil også være involvert i prosjektet fra 2008. 
 
Professor Hallgjerd Aksnes fikk i 2007 tildelt prosjektet ”Music – Motion and Emotion. 
Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment”, et fireårig 
forskningsprosjekt (opprinnelig søkt som et YFF-prosjekt) med grenser til bl.a. medisin. 
Prosjektet vil starte opp i 2008 og vil involvere både stipendiat, postdoktor, vit. ass og 
masterstudenter på stipend.  
 
Et delprosjekt om Romanifolkets kultur, språk og opprinnelse kom også i gang i 2007 med 
førsteamanuensis Hans-Hinrich Thedens som prosjektleder. Undertittel for prosjektet er 
Musikalske uttrykksformer, og prosjektet støttes av NFR. 
 
Flere av forskerne har fått skjermet tid/forskningsfri, og/eller blitt gitt anledning til å jobbe 
med forskningsarbeid i sammenhengende perioder. Et par av forskerne har også blitt tildelt 
internasjonale priser for sin forskning. 
 
IMV lyste ut en ledig professorstilling innenfor populærmusikkforskning i 2006. En person 
ble tilbudt stillingen, men takket nei. Stillingen er utlyst på nytt med sikte på tilsetting i 2008. 
To profilerte internasjonale forskere, Susan McClary fra UCLA, California og Steven Feld, 
University of New Mexico, ble ansatt i professor II-stillinger i 2007.  
 
Instituttet søkte likestillingsmidler i 2007 med sikte på å arrangere seminar for kvinnelige 
master- og phd-studenter, men søknaden ble avslått. Seminaret er imidlertid lagt inn i 
budsjettet for 2008 og vil bli gjennomført i april. 
 
 
Utdanning 
Instituttet har fortsatt prosessen mot en klarere ansvarsfordeling, samt bedre 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 tok 
i 2006 også kontakt med forsinkede hovedfagsstudenter, og det ble uteksaminert 18 
hovedfagsstudenter våren 2007.  
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Det har kommet innspill fra tilsynssensor og fra studentenes programutvalg omkring 
emnetilbudet. Spesielt er det pekt på skjevheter i instituttets emnetilbud, og at det er for få 
emner knyttet til sjangere som jazz og populærmusikk. Noen viktige grep er nå tatt i forhold 
til dette med de justeringer som høsten 2007 er foreslått i programstrukturen. I forbindelse 
med nyansettelser innenfor faget satslære høsten 2007 ble det satt i gang en prosess i 
fagmiljøet i samarbeid med programrådet for å forbedre begynneropplæringen på 
bachelornivå, unngå overlapping mellom emner og få til en bedre progresjon. Dette resulterte 
i en revisjon av programmet og endringer i emneporteføljen som vi tror vil gi studentene et 
bedre tilbud. Revisjonen medfører også at studentene får emner i jazz og populærmusikk 
allerede i første semester. En kontinuerlig evaluering bør imidlertid finne sted, inklusive en 
vurdering av mulige nye endringer og kvalitetssikring av de endringer som er gjort. 
Helhetsinntrykket av evalueringer er likevel at studentene er godt fornøyd med kvaliteten på 
undervisningen ved instituttet.  
 
IMV har en del utvekslingsavtaler innenfor ERASMUS-området og har opprettet flere avtaler 
i 2007. Det er en utfordring å få studentene til å reise ut på avtalene, men interessen synes å 
være økende. Vi hadde et par studenter ut og tilsvarende inn i 2007. Emnet ”Norwegian 
Music for International Students” gikk for første gang i vårsemesteret 2007 og er et tilbud til 
utenlandske studenter fra flere fag. Evalueringen var positiv, og vi regner med å gi emnet 
hvert vårsemester. Ett av målene i 2007 var å utvikle nye emner som vil ha spesiell relevans 
for internasjonale musikkstudenter. Noe av utfordringen her er å kunne tilby emner som vil 
være internasjonalt attraktive, dvs. at vi bør dra veksler på områder hvor instituttet innehar 
spisskompetanse sett både i nordisk og internasjonal sammenheng.  
 
Året har i tillegg gitt oss mulighet til å identifisere en del problemstillinger omkring det å 
undervise både norske og utenlandske studenter i et emne, så vi vil nå velge ut noen sentrale 
emner som til enhver tid vil bli tilbudt på engelsk – primært der hvor emneansvarlig er 
komfortabel med språket. Vi tror det er bedre enn å love emnet gitt på engelsk dersom det 
dukker opp én utenlandsk student, og det vil bli lettere å trekke utvekslingsstudenter til 
emnene. 
 
Ett av målene i 2007 var å involvere masterstudenter i forskningen ved instituttet. Vi fikk 
anledning til dette ved hjelp av strategiske forskningsmidler til prosjektet ”Music, Motion, 
Minds and Machines” (Four Ms). Samarbeidet viste seg å være svært fruktbart. ”Musical 
Gestures” trakk til seg flere masterstudenter som skrev oppgaver innenfor prosjektet, og andre 
studenter avsluttet sine masteroppgaver i 2007 med studentstipend fra prosjektet ”Rhythm in 
the Age of Digital Reproduction”. 
 
Rekrutteringssituasjonen var også noe vi ønsket å se nærmere på i 2007. Også IMV opplever 
synkende søkertall, og dette må tas alvorlig. Emnet Musikkformidling, som ikke har vært 
tilbudt på en stund, ble utlyst i 2007 og kom i gang våren 2008. Emnet omfatter et 
formidlingsprosjekt der noen av studentene skal besøke aktuelle skoler med potensielle søkere 
til musikkstudiet.  
 
I 2007 fikk instituttet midler fra UiO sentralt til å ferdigstille lydstudio. Deler av utstyret ble 
kjøpt inn i 2007, men selve byggingen vil foregå i vårsemesteret 2008. At innspillings- og 
analysemuligheter bedres vil være grunnleggende for forskning og undervisning i flere emner.  
 
Kunnskap i bruk 
De fleste av instituttets forskere har vært aktive i formidlingsarbeid av ulik karakter, dvs. 



 4 

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, og hadde bl.a. innledere ved 
International Summer School in Systematic Musicology (ISSSM 2007). 
 
IMV har bidratt aktivt ved kunstneriske arrangementer ved UiO (konserter bl.a. ved UB) – og 
vi har fortsatt ordningen med å arrangere noen eksamenskonserter i det offentlige rom. Bl.a. 
har vi inngått en avtale om samarbeid med den nasjonale jazzscenen Belleville med sikte på å 
videreføre dette, og i desember 2007 ble eksamenskonsert holdt på Skuret. Vi samarbeider 
også aktivt med musikk- og næringsliv, bl.a. i forbindelse med emner innen studioproduksjon 
og musikkteknologi.   
 
IMV driver i tillegg til forskning også en betydelig aktivitet i form av kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Spesielt er dette relevant i forhold til et kontinuerlig arbeid med å 
synliggjøre betydningen av forskningsbasert kunnskap og dens betydning for 
musikkopplæringen i skoleverket.  
 
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. NFS utarbeidet i 2006 utarbeidet en ny strategisk plan for samlingen. En 
av hovedkonklusjonene var 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. Til intern bruk har innkjøpte fonogrammer blitt lagt inn i 
en base og samlingen av skannede fotografier er blitt overført til ny programvare.  
 
Ett av målene i 2007 var å videreutvikle samarbeidet med skolen. Våren 2007 deltok IMV i 
anbudskonkurransen i regi av Oslo kommune om å gi anbud på fagspesifikt kurs i musikk for 
lærere på ungdomstrinnet. Instituttet fikk tilslaget og skal gjennomføre to kurs høsten 2008 og 
to våren 2009. Kursene er lagt nært opp til Kunnskapsløftet og vil fokusere på tre områder: 1. 
Musikkfaget som kulturbærer, verdiskaper og identitetsdanner, 2. Musikkfaget i flerkulturelt 
perspektiv og 3. Musikk, teknologi og medier. På sikt håper vi dette vil gi oss innpass i 
videregående skole. 
 
IMV tok i 2007 initiativ til å få opprettet et PPU-tilbud i musikkpedagogikk. Et slikt tilbud 
har vært sterkt etterspurt, spesielt fra studenthold. Tilbudet blir gitt av Institutt for 
lærerutdanning og skoletjeneste (ILS) i samarbeid med IMV.  Studietilbudet kom i gang fra 
januar 2008. 
 
 
RESSURSENE 
 
Medarbeiderne 
 
Medarbeidersamtaler har vært gjennomført både med det administrative og vitenskapelige 
personalet i 2007. Vernerunde ble også gjennomført i løpet av året. Instituttseminar for alle 
ansatte ble gjennomført i oktober.  
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IMV har 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 fikk ansatt forsknings- og informasjonskonsulent i 100% stilling fra januar 2007, 
noe som har vært med på å øke profesjonaliteten i informasjonsarbeidet og å gi økt støtte til 
forskerne både i søknadsprosedyrer og i det daglige arbeidet. IMV-nytt, en nyhetsavis for de 
ansatte, ble lansert i høstsemesteret og gir ledelsen mulighet til å samle informasjonen som 
bør kommuniseres. Vi har også fått positive tilbakemeldinger på dette tiltaket fra instituttets 
ansatte. 
 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført sent i høstsemesteret 2007 og vil bli fulgt opp i 
årsplanen for 2008. 
 
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 2007, men avsluttet året med 
overskudd. I tillegg til overskudd grunnet refusjon av arbeidsgiveravgift, for mye beregnet 
pensjon etc. var en av grunnene at vi hadde vikar i den utlyste professorstillingen kun i 
vårsemesteret.  
 
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 ble 
avsluttet i 2007, og selv om nye prosjekter vil erstatte en del av inntektene, må instituttet 
fortsatt jobbe aktivt for å opprettholde porteføljen av eksterne prosjekter. Studieproduksjonen 
økte i vårsemesteret 2007, mest på høyere grad - ikke minst grunnet flere ferdige 
hovedfagsstudenter i tillegg til masterstudentene. Dessverre ble ikke produksjonen som 
forventet i høstsemesteret, noe som delvis skyldes noe lavere studenttall. Totalt sett ble det 
imidlertid en liten økning i studiepoengsproduksjonen fra 2006 til 2007. 
 
Instituttet har arbeidet med langtidsbudsjetteringen i 2007. Forventede eksterne inntekter er 
lagt inn, og den store utfordringen blir å sørge for at ikke studiepoengsproduksjonen går 
vesentlig ned. Det må legges til at instituttet på sikt ikke kan leve med de høye kuttene i 
tildelingen som er varslet i 2007 dersom virksomheten skal opprettholdes på et kvalitativt 
akseptabelt nivå. Instituttet vil få en svært negativ utvikling dersom varslede årlige kutt blir en 
realitet.  
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