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ÅRSRAPPORT 2009 
Institutt for musikkvitenskap 

Universitetet i Oslo 
 

Vedtatt i instituttstyret 1. mars 2010 
 

Årsrapporten for 2009 forholder seg til hovedpunktene i Årsplan 2009, 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 2009 har vært instituttets strategiske plan 2005-2009 og fakultetets årsplan for 2009. Når 
det gjelder undervisning henvises det også til Kvalitetsrapport fra studier 2009. 
 
 
Forskning  
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal styrke sin stilling som forskningsinstitusjon, nasjonalt 
og internasjonalt 
Operasjonelt mål: IMV skal øke sin publisering, spesielt med sikte på mer internasjonal 
publisering og økt deltagelse i internasjonale forskernettverk 
 
Publisering: Økning i total publisering og økning på nivå 2 
IMV har hatt en meget positiv utvikling i antallet publiseringspoeng produsert av fast ansatte 
fra 2008 til 2009 (se tabell 1). Det er videre verdt å merke seg at antallet publiseringspoeng på 
nivå 2 har økt gjennom flere år, og at denne trenden fortsatte i 2009 (se tabell 2). 
 
Tabell 1: Utvikling i samlet publisering IMV (publiseringspoeng/år, alle ansatte) 
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Tabell 2: Nivå 1 og nivå 2 publisering (publiseringspoeng/år, alle ansatte)  
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En analyse av publiseringsaktiviteten ved instituttet viser imidlertid betydelige forskjeller 
mellom instituttets forskere når det gjelder publisering. Hovedtrenden er at internasjonalt 
orienterte forskere som publiserer på engelsk, publiserer betydelig mer totalt og mer på nivå 2 
enn de forskerne som i hovedsak er orientert mot det nasjonale akademiske feltet. 
Internasjonalt orienterte forskere utgjør 7,8 årsverk av de 13,3 årsverkene ved IMV med 
ordinær forskningsdel i stillingen. Disse står for 88% av publiseringspoengene som er 
produsert av fast vitenskapelig ansatte ved IMV de siste 5 årene.1 

IMV har drevet aktiv stimulering av internasjonal publisering gjennom tildeling av 
midler til språkvask og oversettelse. Det har vært et særlig fokus på å øke internasjonal 
publisering hos nasjonalt orienterte forskere gjennom ekstra innsats med stimuleringsmidler 
samt spesiell oppfølging fra forskningsleder og veiledning av professor II. Arbeidet rettet mot 
nasjonalt orienterte forskere forventes imidlertid for alvor å gi uttelling i 2011 og utover.  
 
Ekstern finansiering: Stor andel ekstern finansiering i forskningsvirksomheten 
Den eksternfinansierte forskningsvirksomheten ved IMV er omfattende, instituttets størrelse 
tatt i betraktning. Instituttet hadde i 2009 fem større prosjekter finansiert gjennom NFR: 
Aesthetics and Politics in the 18th Century (NFR-FRIHUM), Rhythm in the Age of Digital 
Reproduction (NFR-YFF), Music, Motion and Emotion (NFR-FRIHUM), Sensing Music-
Related Actions (NFR-VERDIKT), Contemporary Soundscapes (NFR-KULVER), og fikk 

                                                 
1 IMV har 18,8 årsverk i faste vitenskapelige stillinger ekskl. II-er stillinger, men inkludert 3, 5 årsverk som er 
rene undervisningsstillinger (universitetslektorer). Av de 15,3 årsverkene som har 45% forskningsdel i stillingen 
er det to ansatte i full stilling (2 årsverk) som kun driver kunstnerisk utviklingsarbeid i forskningsdelen av 
stillingen og som dermed ikke kan forventes å bidra til instituttets ordinære vitenskapelige produksjon. Av de 
13,3 årsverkene som har ordinær forskningsdel i stillingen er 2,5 årsverk knyttet til Norsk folkemusikksamling. 
For 1,5 av disse årsverkene utgjøres forskningsproduksjonen i hovedsak av såkalte kommentarutgaver av norsk 
folkemusikk. 
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tilsagn om midler til ytterligere et forskningsprosjekt (Popular Music and Gender in a 
Transcultural Context (NFR-FRIHUM) samt et postdoktorprosjekt (Musical Expression in 
Transforming Culture (NFR-FRIHUM). IMV er også involvert i det EU-finansierte nettverket 
Sonic Interaction Design (EU COST Action). Instituttet fikk tildelt midler til avansert 
vitenskapelig utstyr fra NFRs utlysning i 2009, der formålet er å bygge opp et 
bevegelseslaboratorium. I tillegg kommer en del nettverksmidler, bl.a. fra NORDFORSK. 
 
En nylig gjennomført analyse av publiseringen ved instituttet de siste fem år viser for øvrig at 
forskjellene mellom ulike forskere hva angår publisering i stor grad samvarierer med 
deltakelse i det internasjonale forskningssamfunnet og innhenting av ekstern 
forskningsfinansiering. Alle instituttets fire mestpubliserende forskere den siste 
femårsperioden (15 publiseringspoeng eller mer)2 har vært involvert i internasjonale 
prosjektmiljøer og/eller forskningsnettverk. Tre er eller har vært prosjektledere for større 
eksternfinansierte prosjekter.  
 
Internasjonalisering: Seminarer, gjesteforelesninger og konferansedeltakelse 
Av arrangementer med en særlig markant internasjonal profil vil vi trekke frem 
forskningsseminaret i regi av ”Power mise en scène: Opera, Aesthetics and Politics in the 18th 
Century” i juni 2009, der store deler av prosjektets omfattende nettverk av høyprofilerte 
internasjonale forskere på feltet var godt representert. Det har også vært arrangert 
internasjonal workshop om Motion Capture i regi av forskningsgruppen fourMs knyttet til 
prosjektet Sensing Music-related Actions.  
 Instituttet har arrangert gjesteforelesninger med profilerte forskere som Derek Scott, 
Leeds University, Allan Moore, University of Surrey, og Lydia Goehr, Columbia University.  

Flere ansatte har vært keynote speakere på internasjonale konferanser eller holdt 
gjesteforelesninger ved utenlandske institusjoner, deriblant Ståle Wikshåland ved State 
University of New York at Stony Brook,. Stan Hawkins var keynote speaker på Universitetet i 
Limericks og The Irish World Academy’s Morrissey-symposium, Rolf Inge Godøy på The 
Musical Body: Gesture, Representation and Ergonomics in Performance som ble arrangert av 
Institute of Musical Research, University of London, School of Advanced study, og Even 
Ruud ble invitert til Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, Irland 
for å holde åpningstalen for deres nye Music and Health Research Group. 
 
Tettere bånd mellom forskning og undervisning 
Alle prosjekter har i løpet av 2009 fått masterstudenter knyttet til virksomheten. I forbindelse 
med revisjon av MA-studiet ble det også fokusert på at forskningsmiljøene skal bidra aktivt i 
undervisningen, enten gjennom å gi egne emner eller ved å bidra til emner innenfor det 
aktuelle forskningsfeltet. 
 
Ansettelser og disputaser 
Èn doktorgradsdisputas fant sted ved instituttet i 2009. Det ble tilsatt to nye stipendiater 
finansiert av fakultetet, samt en stipendiat og en postdoktor knyttet til et eksternfinansiert 
prosjekt og en postdoktor på eget prosjekt.  
 
Musikkarvprosjektet  
Musikkarvprosjektet ble initiert i 2009 som et prosjekt som har som mål å sikre vern av, 
kunnskap om og tilgjengelighet til notematerialet til verk av norske komponister. Prosjektet er 

                                                 
2 Disse står samlet sett står for ca 50% av instituttets samlede publiseringspoeng (FVA + MVA) i perioden 2005-
2009. 
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under etablering som et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom biblioteks- og 
samlingsinstitusjoner på den ene siden og universiteter og høgskoler på den annen. En av de 
strategiske stipendstillingene fra fakultetet ble i 2009 utlyst innenfor prosjektet. Foreløpig er 
universitetene i Tromsø, Trondheim og Bergen deltakere i prosjektet, dessuten Norges 
musikkhøgskole og Nasjonalbiblioteket.  
 
Utdanning 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt 
europeisk nivå som gir et godt grunnlag for arbeidslivet og videre faglig fordypning. 
Operasjonelt mål: Arbeidsgivere og læresteder i inn- og utland skal anerkjenne faglig 
kompetanse og vitnemål fra IMV og studieprogrammet i musikkvitenskap som dokumentasjon 
på et nivå som kjennetegner de beste humanistiske fakulteter i Europa. 
 
Særskilt mål for 2009: Reorganisere program- og emneansvaret i hht nye retningslinjer fra 
fakultetet. 
 
Instituttet har overtatt ansvaret for studieprogrammene i musikkvitenskap, bachelor og master 
i henhold til retningslinjer fra fakultetet.  

Alle instituttets emner har blitt gjennomgått i løpet av høsten 2009 for å sikre at 
undervisnings- og vurderingsformene bidrar effektivt til å nå lærings- og kompetansemålene. 
Nettpresentasjonene av bachelorstudiet er blitt oppdatert og aktualisert for tydeligere å vise 
hva man lærer og hva man kan bruke utdanningen til.  

Den store saken i 2009 har vært revisjon av masterprogrammet i 
musikkvitenskap. Dette arbeidet har foregått som en bred prosess over flere måneder. Alle 
vitenskapelig ansatte har vært involvert i ulike arbeidsgrupper. Innspill til nye emner ble 
levert i desember 2009. Det nye masterprogrammet iverksettes fra høsten 2010. 

Når det gjelder kvaliteten på studiet, vises det til Kvalitetsrapport for studier 2009, 
men det kan nevnes at tilsynssensor trekker fram at han alt i alt gir en meget positiv vurdering 
av studievirksomheten på instituttet.  

Instituttet satte i gang et prosjekt i 2009 med målrettet markedsføring primært for å 
rekruttere til bachelorstudiet. Bl.a. ble skolebesøk planlagt i forhold til å profilere instituttet på 
Åpen dag i 2010. 
 Instituttet har samarbeidet med ILS om PPU-utdanning i musikk ved å stille lokaler til 
disposisjon. 
 
  
Kunnskap i bruk 
Hovedmål i strategisk plan: IMV vil bidra aktivt til at forskningsbasert kunnskap nyttiggjørs i 
samfunnet og arbeide for å gi allmennheten innsikt i vitenskapelig tenkning og oppdatert kunnskap 
om forskningens resultater. 
Operasjonelt mål: IMV skal gjennom aktivt kommunikasjonsarbeid i ulike kanaler skape interesse 
for musikkvitenskapelig tenkning og refleksjon i samfunnet, og spre kunnskap om humanistisk 
utdanning og den humanistiske forskningens resultater. 
 
 
Instituttets engelske nettsider ble oppgradert i 2009. Fokus har vært på å forbedre 
presentasjonen av instituttets forskningsvirksomhet og informasjon for utenlandske forskere. 
Arbeidet med å forbedre instituttets nettsider generelt, og presentasjon av 
forskningsvirksomhet spesielt, vil være sentralt ved utrulling av nye instituttnettsider i 2010 
(prosjekt ny UiO-web).  
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Det er også arbeidet med utvikling av instituttets samfunnskontakt. IMV har innledet 
et samarbeid med MIC Norsk musikkinformasjon om faste musikkfaglige seminarer rettet 
mot ulike målgrupper i musikkfeltet og andre interesserte. Det skal arrangeres fire seminarer i 
året, rettet mot ulike målgrupper. Det første seminaret, ”Musikk og fortolkning”, hadde sitt 
utgangspunkt i utgivelsen av Ståle Wikshålands bok Fortolkningens århundre og hadde svært 
god oppslutning.  

Mange av instituttets forskere er aktive i formidlingsarbeid av ulik karakter, dvs. 
foredrag ved ulike seminarer, debattinnlegg, deltagelse i media (spesielt dagspressen og NRK) 
og forskningsformidling ved ulike arrangementer ved UiO og eksternt. Utgivelsene Musikk og 
bevegelse, The British Pop Dandy og Fortolkningens århundre fikk bred dekning i flere 
medier. Mia Görans doktorgrad om John Cage fikk også oppmerksomhet.  

I forbindelse med avslutningen av forskningsprosjektet Power mise en scène: Opera, 
Aesthetics and Politics in the 18th Century ble resultatene fra prosjektet også formidlet 
gjennom radio, hvor programmet Opera på NRK P2 laget fire tema-programmer med tittelen 
”Opera og politikk på 1700-tallet”.   

Forskningsprosjektet Sensing Music-Related Actions har hatt flere arrangementer som 
har vært åpne for allmennheten. Prosjektet har blant annet arrangert forelesningsrekken 
Motion Capture in Music og Åpen lab. I tillegg har Alexander Refsum Jensenius gjort 
offentlig tilgjengelig alle bevegelsesanalyse-programmene han utviklet som del av sitt 
doktorgradsprosjekt, slik at de kan brukes av alle som er interessert i musikkrelatert 
bevegelsesanalyse: http://www.fourms.uio.no/software.html Studenter knyttet til 
musikkteknologimiljøet har utviklet et interaktivt musikkbord, “reactable”, som er blitt brukt i 
flere formidlingssammenhenger.  
 Norsk Folkemusikksamling (NFS) har videreført sitt samlings- og formidlingsarbeid, 
og NFS forvalter her en viktig nasjonal oppgave. Blant annet har CD-utgivelser fra eget 
arkivmateriale vært viktig som formidling av samlingen ut til allmennheten.”Norsk 
Folkemusikk. Slåtter for vanlig fele” bind 5 (Møre og Romsdal) er ferdigstilt og skal utgis i 
2010. Et viktig prosjekt i 2009 har vært innsamling av tribunesanger fra fotballklubber. I 
tillegg til å være et viktig forskningsbidrag, er det også en sentral utgivelse for et stort aktivt 
miljø av folkemusikere, som her kan få nærkontakt med, og sammenfattende kunnskap om, et 
materiale ingen tidligere har hatt samlet tilgang til.  

IMV har bidratt aktivt ved kunstneriske arrangementer ved UiO, blant annet debuterte 
IMVs nystartede kammerorkester på Lunsj med kultur i Georg Sverdrups hus. Instituttet har 
også videreført ordningen med å arrangere enkelte eksamenskonserter på Victoria - Nasjonal 
jazzscene. Instituttets kammerkor, Schola Cantorum, har gitt ut CD’en Audiens. Tittelverket 
”Audiens – det er ikke alltid lett å være pave” er komponert av Bjørn Morten Christophersen, 
og utgivelsen har fått svært gode kritikker både nasjonalt og internasjonalt. Koret er også 
svært aktivt på konsertfronten.  

IMVs nye lydstudio er blitt så godt som ferdigstilt i løpet av året. Denne 
oppgraderingen vil i vesentlig grad bidra til å synliggjøre instituttets profil og kompetanse på 
dette feltet blant framtidige studenter og i samfunnet for øvrig 

Flere av instituttets ansatte er aktive utøvere og komponister. Med albumet Garbage 
Collection vant Risto Holopainen prisen "Årets samtidskomponist" under 
Spellemannsprisutdelingen. Sist, men ikke minst, 17. mai debuterte Chateau Neuf 
spelemannslag på tv-serien The Simpsons! Musikken i siste scene er 'Hopparen', hentet fra 
Chateau Neuf spelemannslags 2. CD - Tjuvgods, eller Stolen Goods som den heter i engelsk 
utgave.  

IMV startet i 2008 et samarbeid med Utdanningsdirektøren, Oslo kommune om 
etterutdanningskurs for lærere på ungdomstrinnet. Kursene var lagt nær opp til 
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Kunnskapsløftet. De siste kursene ble gjennomført våren 2009. Dels pga at vikarsituasjonen 
er vanskelig ved skolene, er det ikke aktuelt for kommunen å videreføre denne type kurs.   
 
 
Ressursene 
Medarbeiderne 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som 
kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass 
skal instituttet preges av likeverd, respekt, deltakelse og medbestemmelse. 
 
Operasjonelt mål: Medarbeidersamtaler og undersøkelser av det sosiale fagmiljøet 
gjennomføres kontinuerlig. 
 
Medarbeidersamtaler har vært gjennomført både med det administrative og vitenskapelige 
personalet i 2009. Instituttseminar for alle ansatte ble holdt i november. Det har vært ett stort 
personalmøte pr semester, ett om arbeidfsmiljø og samareid og ett om revisjon av 
masterstudiet. I tillegg har faglig-sosialt forum vært gjennomført 3-4 ganger hvert semester. 
Her gis det anledning til å presentere prosjekter, utveksle erfaringer, få tilbakemeldinger og 
diskutere. Samlingene holdes på ettermiddagen med enkel servering. Instituttet har også 
prioritert å oppgradere pauserom for å skape bedre møteplasser bidra til økt trivsel. 
 
Organisasjonen 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal være et utviklings- og handlingsdyktig institutt som aktivt 
søker impulser fra samfunnet, nyttiggjør seg ideer og innspill fra medarbeidere og studenter, og 
evner å prioritere for å innfri faglige ambisjoner. 
 
Instituttet har gjennomgått beslutningsstrukturene for å samle mest mulig av avgjørelsene ett 
sted og for å minske ressursbruken. Instituttet har etter avtale med fakultetet fått anledning til 
å legge ned programrådet for musikkvitenskap som en prøveordning i 2010. 
 
  
Økonomien 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal styrke det økonomiske grunnlaget for å realisere egne 
faglige ambisjoner. Instituttet skal utnytte sine økonomiske ressurser målrettet og effektivt. 
 
Instituttet utarbeidet i 2009 et langtidsbudsjett som viser at instituttet har kommet relativt 
dårlig ut av den nye finansiseringsmodellen ved HF. Instituttledelsen har lagt en plan for å snu 
den negative utviklingen og har fått aksept fra fakultetet for å underskuddsbudsjettere. 

Instituttet sendte i 2009 inn syv søknader om eksternt finansierte prosjekter til NFRs 
FRIHUM-utlysning. Av disse var fem individuelle postdoktorsøknader. Instituttet fikk tilslag 
på ett forskningsprosjekt og ett postdoktorprosjekt. Se for øvrig oversikten under Forskning. 
Instituttet har gode rutiner både for å søke om og evt opprette nye eksternt finansierte 
prosjektet. Instituttet ble også tildelt midler fra UiOs sentrale pott til Avansert vitenskapelig 
utstyr på 1,1 mill.  

Produksjonen av insentivbaserte inntekter, særlig publikasjons- og studiepoeng, ble 
ikke som forventet i 2009. Nedgangen i studiepoeng gjelder masternivået, mens det har vært 
en positiv utvikling på lavere grad. Høsten 2008 fikk instituttet øket kvote på opptak av 
masterstudenter, og sammen med revidert masterstudium og andre grep som er tatt, forventer 
vi at studiepoengsproduksjonen vil øke innen rimelig tid.  
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