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Årsrapport 2010 
Institutt for musikkvitenskap 

Universitetet i Oslo 
 

Vedtatt i instituttstyret 14. mars 2011 

 
 

Årsrapporten for 2010 forholder seg til hovedpunktene i Årsplan 2010, som viser hvilke mål og konkrete 

tiltak instituttet har prioritert dette året. Årsrapporten oppsummerer de viktigste momentene i henhold til 

årsplanen.  

 

 

Forskning 
 

IMV skal styrke sin stilling som internasjonalt forskningsmiljø, samt revitalisere forskningsmiljøet for norsk 

musikk. Arbeidet for å innhente eksterne forskningsmidler og øke publiseringen fortsetter. 

 

IMV har hatt en meget positiv utvikling i antallet publiseringspoeng produsert av fast ansatte 

de siste årene (se tabell 1). Grunnet en nedgang i monografier fra tre til en, har imidlertid den 

totale produksjonen falt fra rekordåret 2009. Nedgangen på nivå 2 skyldes også dette.  

 

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 publiseringsanalyse gjort i 2010 viste at publiseringspoengene var veldig ujevnt fordelt 

mellom instituttets forskere. Sammenliknet med 2009 er det nå flere forskere ved IMV med 

tellende publikasjoner. IMV har videre drevet aktiv stimulering av internasjonal publisering 

gjennom tildeling av midler til språkvask og oversettelse samt spesiell oppfølging fra 

forskningsleder og veiledning av professor II. Flere av de tidligere nasjonalt orienterte 

forskerne har nå artikler til vurdering hos nivå 2-tidsskrifter, noe vi antar vil slå positivt ut de 

neste årene.  

 

Stor andel ekstern finansiering i forskningsvirksomheten 

Den eksternfinansierte forskningsvirksomheten ved IMV er meget omfattende, instituttets 

størrelse tatt i betraktning. Instituttet hadde i 2010 fire større prosjekter finansiert gjennom 

NFR: Music, Motion and Emotion (FRIHUM), Sensing Music-Related Actions (VERDIKT), 

Contemporary Soundscapes (KULVER) og Popular Music and Gender in a Transcultural 

Context (FRIHUM), og fikk tilsagn om midler til ytterligere et prosjekt, Music, Mediation and 

Mobility, i samarbeid med IMK (FRIHUM)). IMV er deltaker i Nordic Network for the 

Integration of Music Informatics, Performance and Aesthetics (NNIMIPA) som fikk 

nettverksmidler fra Nordforsk. IMV ved forskergruppen fourMs er deltaker i prosjektet 

Engineering Proprioception in Computing Systems (EPiCS), finansiert av EUs syvende 

rammeprogram for forskning. IMV er også involvert i det EU-finansierte nettverket Sonic 

Interaction Design (EU COST Action). Instituttet gjennomførte i 2010 sin første EU-søknad 

(ERC Advanced Grants). Søknaden fikk god score og vil etter oppfordring fra UiO sentralt bli 

omarbeidet og sendt inn på nytt i 2011. Instituttet fikk også NFR-midler til konferansen New 

Interfaces for Musical Expression (NIME) som skal arrangeres i 2011.  

 

For å bistå søkere fra IMV og for å kvalitetssikre søknadene til NFRs FRIHUM-utlysning, har 

instituttet innført en prosess hvor søkerne får tilbakemelding på sine prosjektutkast av 

instituttets professor II'ere. Det er obligatorisk for alle som vil søke via IMV å gå gjennom 

denne prosessen. 

 

Internasjonalisering  
Av arrangementer med en særlig markant internasjonal profil vil vi trekke frem Music, 

Motion, and Emotions forskningsseminar med Mark Johnson (University of Oregon), 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PROJ_ICT&ACTION=D&CAT=PROJ&RCN=95042
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Raymond Gibbs (University of California, Santa Cruz), Lawrence Zbikowski (University of 

Chicago) og Steve Larson (University of Oregon).  

 

Flere ansatte har vært keynote speakers på internasjonale konferanser eller holdt 

gjesteforelesninger ved utenlandske institusjoner, deriblant Hans Weisethaunet ved the 

University of Oxford, St. John's College og Ståle Wikshåland ved New York University og 

Università Ca' Foscari di Venezia (Aktiviteter innmeldt i Cristin). I tillegg har Steve Larson, 

Robert M. Trotter Professor of Music ved University of Oregon, tilbrakt fire måneder som 

gjesteforsker ved instituttet - og Mariusz Kozak vært tilknyttet instituttet som Fulbright-

stipendiat fra høsten 2010. Postdoktor Arnulf Mattes har hatt gjesteforskeropphold ved 

Department of Music, Harvard University, og stipendiatene Ragnhild Brøvig-Hanssen og 

Anita Høyvik ved Columbia University.  

 

Tettere bånd mellom forskning og undervisning 

Arbeidet med å knytte masterstudenter til forskningsvirksomheten ble videreført. Flere av 

forskningsmiljøene bidro aktivt i undervisningen, gjennom egne emner (Sensing Music-

Related Actions) eller ved å bidra til emner innenfor det aktuelle forskningsfeltet (Popular 

Music and Gender in a Transcultural Context). 

 

Stipendiater og disputaser  

To doktorgradsdisputaser fant sted ved instituttet i 2010. Det ble tilsatt en ny stipendiat 

finansiert av fakultetet på Musikkarvprosjektet, en stipendiat fra HFs frie utlysning samt en 

stipendiat og en postdoktor  knyttet til et eksternfinansiert prosjekt. De tre sistnevnte startet 

først i 2011.  

 

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. 

Universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø er deltakere i prosjektet sammen med 

Nasjonalbiblioteket og Norges musikkhøgskole. Prosjektet hadde sitt oppstartmøte 18. juni 

2010. IMV leder forskningsdelen av prosjektet. Prosjektledergruppa består av Arvid Vollsnes 

(IMV), Ståle Wikshåland (IMV) og Tore Simonsen (NMH).  Det er oppnevnt et styre for 

prosjektet med representanter fra alle medvirkende institusjoner samt to eksterne medlemmer. 

Ved IMV ble det i 2010 ansatt i en stipendiatstilling på prosjektet. Prosjektet har også 

arrangert den internasjonale konferansen "Musical Heritage. Music Editing in the 21st 

Century". 

 

Forskerutdanning 

Ledergruppene ved NMH og IMV har diskutert mulighetene for å utvikle en felles 

forskerutdanning for musikk. Arbeidet følges opp i 2011.  
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Utdanning 
 

IMV skal styrke undervisningstilbudet, studiekvaliteten og studentenes læringsutbytte ved å oppgradere 

studieprogrammene på alle nivåer og ved målrettet arbeid med rekruttering, studentoppfølging og utvikling 

av læringsmiljø.  
 

Revisjon av undervisningsprogrammene 

En stor satsing i 2010 har vært revisjonen av bachelorprogrammet i musikkvitenskap. Dette 

arbeidet har foregått som en bred prosess  der alle vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte 

har vært involvert i ulike arbeidsgrupper. Instituttseminaret i november 2010 ble brukt til dette 

arbeidet, og det nye bachelorprogrammet ivertsettes fra høstsemesteret 2011.  

 

Nyrevidert masterprogram ble implementert fra høsten 2010, og studentene har gitt gode 

tilbakemeldinger på det nye, obligatoriske emnet som studentene tar i første semester. Studentene 

fikk tildelt veileder allerede midt i høstsemesteret, og det forventes at dette vil være positivt for 

gjennomføringen.  

 

I forbindelse med revisjonen av studieprogrammene er det arbeidet systematisk med styrking av  

studiekvalitet, studieutbytte og læringsmiljø. Det vises i denne sammenhengen til egen rapport om 

studiekvalitet. 

 

Søkertall 

 

Bachelor: Antall studieplasser og antall primærsøkere 2006 - 2010  
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Master: Antall studieplasser og antall primærsøkere 2006 - 2010 

 
 

 

I 2010 gikk antallet primærsøkere noe opp på bachelor og noe ned på master. Den positive 

utviklingen for bachelorprogrammet har trolig sammenheng med innsats for å øke rekrutteringen 

overfor elever ved relevante videregående skoler og folkehøskoler. Nedgangen i søkningen til 

masterstudiet kan henge sammen med frafall og dårlig gjennomstrømning på den forhenværende 

masterutdanningen. 

 

Resultater  
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Det er gjennomgående gode resultater blant studentene både på bachelor og master. 

Strykprosenten er liten. Tilsynssensor har pekt på at det innenfor enkelte emner kan være en 

tendens til at det gis for høye karakterer. Dette kan ha bidratt til at resultatene er noe skjevfordelt i 

positiv retning. 

 
Gjennomstrømning 

I 2010 var det 28 bachelorkandidater og 23 masterkandidater som fullførte sine studier på 

musikkvitenskap.  

 

Når det gjelder bachelorprogrammet vil vi få bemerke at studentene på dette programmet 

fremdeles har en høy studiepoengproduksjon – 49,4 studiepoeng i snitt pr. år (gjennomsnitt på HF 

var 38,5). Dette tyder på at flere av bachelorprogrammets studenter fremdeles også oppnår en fritt 

sammensatt bachelorgrad. 

 

Gjennomstrømningen på masterprogrammet er, både i forhold til antall kandidater og 

studiepoengproduksjon, ikke tilfredsstillende. Revisjonen av masterprogrammet og oppfølging av 
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fakultetets krav om tiltak for oppfølging av masterstudentene vil forhåpentligvis gi resultater som 

kan forbedre dette. 

 

 

Kunnskap i bruk 
 

IMV skal i de kommende årene bli en mer aktiv samfunnsaktør og samarbeidspartner både i nasjonale og 

internasjonale kunnskapsfelt.  

 

Ny UiO.no 

Instituttet fikk nye nettsider i 2010 (prosjekt ny UiO-web). Ett av satsingsområdene for de nye 

nettsidene har vært forskningsformidling, blant annet gjennom forskningsnyhetssaker på 

instituttets forside og bedre profilering av instituttets forskningsområder. Instituttets 

kunnskapsressurser, som lydsamlinga, norsk musikkhistorisk arkiv, noter på nett og 

programvare for lyd- og videoanalyse, er gjort mer tilgjengelige.  

 

Våren 2010 ble det lagt ut podcast fra emnet MUS2006 Musikk og bevegelse. 

Forskningsprosjektet Sensing Music-related Actions og fourMs-gruppen har gjort tilgjengelig 

flere bevegelsesanalyse-programmer de har utviklet, slik at de kan brukes av alle som er 

interessert i musikkrelatert bevegelsesanalyse: http://www.fourms.uio.no/software.html  

FourMs-laben har også lagt ut demoer, leksjoner og annet videomateriale fra laben på YouTube.  I 

2010 ble IMV også koblet på sosiale medier: NFS har egen Facebook-side og instituttet er på 

Twitter.   

 

Samfunnskontakt og forskningsformidling 

I samarbeid med MIC Norsk musikkinformasjon arrangerer IMV faste musikkfaglige seminarer 

rettet mot ulike målgrupper i musikkfeltet og andre interesserte. I 2010 ble det holdt ett seminar, 

Musikk og bevegelse, i sammenheng med utgivelsen av Alexander Jensenius’ bok med samme 

navn. Seminaret hadde svært god oppslutning. Samarbeidet med MIC videreføres.  

 

Anne Danielsen og Arnt Maasø (IMK) har i samarbeid med Telenor gjennomført et pilotrosjekt 

om deling av musikk. Prosjektet 'Sky og scene' undersøkte hvordan publikum bruker 

streamingtjenesten WiMP, og hvilken rolle Øyafestivalen spiller for hva folk hører på. Resultatene 

fra prosjektet ble presentert på Future Media Days og fikk stor oppmerksomhet i media.  

 

Musikkarv-prosjektet jobber med å gjøre tilgjengelig verker av norske komponister. Stipendiat 

Morten Christophersen har i løpet av 2010 rekonstruert  deler av Johan Svendsens ufullendte 

symfoni og gjort den klar for fremføring 

 

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. Utgivelsen Norges opera- 

og balletthistorie fikk bred dekning i flere medier. Mats Johanssons og Hans Zeiner-

Henriksens ph.d.-avhandlinger fikk også oppmerksomhet.  

 

IMV arrangerte i desember seminaret Musikk, likestilling og rekruttering. Utdannings-

institusjonenes ansvar og utfordringer, et seminar der forskere og ledere fra ulike nivåer i 

musikkutdanningen drøftet situasjonen med skjevrekruttering til en rekke sjangre og 

posisjoner innen musikkfeltet. I tilknytning til dette har NIFU levert data om rekruttering til 

alle nivåer i utdanningssystemet og laget analyser om rekrutteringen til musikkutdanninger fra 

http://www.fourms.uio.no/software.html
http://www.hf.uio.no/imv/personer/vit/anneda/index.html
http://www.hf.uio.no/imk/personer/vit/arntm/index.html


 8 

videregående skole til doktorgrad. Seminaret ble finansiert ved likestillingsmidler fra Det 

humanistiske fakultet. 

 

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. 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.  

 

IMVs studenter og ensembler har bidratt ved flere kunstneriske arrangementer, blant annet 

spilte IMVs kammerorkester under åpningen av årets Grieg-festival i Oslo. Instituttet har også 

videreført ordningen med å arrangere enkelte eksamenskonserter på Victoria - Nasjonal 

jazzscene. Instituttets kammerkor, Schola Cantorum, er også svært aktive på konsertfronten.  

 

Flere av instituttets ansatte er aktive utøvere og komponister. Hans-Hinrich Thedens har gitt ut og 

bidrar selv på CD'en Snikkarvalsen, en hyllest til felespilleren Salve Austenå fra Tovdal. Åshild 

Watne har produsert og komponert 16 sanger tilknyttet boken Maneten Medusa, og CDen er 

innspilt i IMVs nye lydstudio.  Ingvild Koksvik Amundsen har gitt ut platene "A Light Exists in 

Spring" med Amherst, og ”Orvilsk!” med Lars Jakob Rudjord. Andre Viervoll har laget og spilt 

inn musikk til DVD-utgivelsen av Roald Amundsens egne filmopptak fra sydpolekspedisjonen 

som foregikk mellom 1910 og 1912. 

 

 

Ressursene 
 

IMV må bli aktivt, tydelig og mer synlig som kollektiv aktør både internt og eksternt. Dette vil innebære en 

bedre samordning og koordinering av enkeltindividenes beslutninger og innsats med sikte på å oppnå 

bedre resultater i forhold til felles mål  

 

Personalet 

Medarbeidersamtaler har vært gjennomført både med det administrative og vitenskapelige personalet. 

Instituttseminar for alle ansatte ble holdt i november. Alle fast vitenskapelig ansatte har vært involvert i 

revisjonen av bachelorprogrammet. Siden de fleste møtene ble brukt til revisjonsarbeidet i høst, ble det ikke 

holdt ordinært personalmøte bortsett fra instituttseminaret. Faglig-sosialt forum er blitt et fast innslag som 

ble 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.  

 

I forbindelse med overgang til ny web, gikk instituttet over fra e-postbasert nyhetsbrev til elektronisk 

nyhetsbrev ukentlig.  

 

Tilsettinger på eksterne prosjekter  i 2010 har vært Anita Høyvik, stipendiat (Music, Motion, and Emotion), 

Ingrid Tolstad, stipendiat og Ylva Rønning Østvik, vit.ass. (begge Contemporary Soundspaces), Arve 

Voldsund, laboratorieingeniør (Advanced Scientific Equipment). Bjørn Morten Christophersen ble tilsatt 

som stipendiat på Musikkarvprosjektet på HFs strategiske utlysinger. I faste stillinger ble det tilsatt i to 

50% stillinger som universitetslektorer. Bjørn Morten Christophersen og Even Kruse Skatrud begynte 

begge i stillingene 01.01.2011, Christophersen med 50% permisjon fra stipendiatstillingen.  

 

Avganger i 2010 har vært førsteamanuensis Sigvald Tveit, som gikk av med AFP, Mia Göran sluttet etter 

endt periode som gjennomføringsstipendiat, Eystein Sandvik avsluttet sin stipendiatperiode, og Solveig 

Riiser sluttet etter endt periode som vit.ass. på instituttleders forskningsprosjekt. 
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Organisasjonen 

Styrings- og ledelsesfunksjonene ved IMV bør konsolideres slik at alle beslutninger som tas, bygger på 

tilstrekkelig informasjon om helheten i virksomheten. Medvirkning og bred involvering må gis høy prioritet 

slik at beslutninger oppfattes som legitime.  

 

Som en prøveordning ble Programrådet for musikkvitenskap nedlagt og programrådets oppgaver ble lagt til 

instituttstyret. I og med at instituttet har en svært enkel programstruktur med kun ett studieprogram (på 

bachelor og master), har det vært positivt å ha et styringsorgan mindre å forholde seg til. Dette sparer også 

ressurser for instituttet. På grunnlag av styrevedtak har instituttet bedt om at ordningen gjøres permanent.  

 

Styret har i 2010 behandlet strategiplaner for de ulike deler av virksomheten, revisjon av bachelorstudiet, 

opptakskriterier, fordeling av midler til forskning og publisering, stillingsplaner etc. i tillegg til økonomi- 

og tilsettingssaker. Dette gir styret en helhetlig oversikt over virksomheten.  

 

Økonomi 

Gjennom planlegging, styring og klar prioritering skal IMV styrke tilgangen på økonomiske ressurser og 

sikre effektiv forvaltning av de ressursene instituttet til enhver tid rår over.  

 

Instituttet hadde en samlet omsetning i 2010 på basis og eksternt finansiert virksomhet på til sammen i 

underkant av 40 millioner. Eksterne prosjekter utgjorde 24% av inntekstgrunnlaget i 2010.  

 

 

Samlede inntekter og utgifter 
INNTEKTER 

Basis 29 387 850 

Eksternt finansiert virksomhet   9 369 127 

Sum 38 756 977 

UTGIFTER 

Basis 29 531 306 

Eksternt finansiert virksomhet 10 290 729 

Sum 39 822 035 

Resultat hele virksomheten  (1 065 058) 

 

 

Grunnet en aktiv sparepolitikk på basisvirksomheten ved instituttet, innsparte lønnsmidler ved avgang og 

utsatte investeringer, fikk instituttet et atskillig bedre resultat enn budsjettert i 2010 og gikk omtrent i 

balanse. Underskuddet på den eksterne forskningsvirksomheten skyldes forskyvning av inntekter fra NFR. 

 

Ett nytt eksernfinansiert forsningsprosjekt ble igangsatt i 2010 samt at ett nytt ble innvilget. Begge 

prosjektene er finansiert av NFR.   

 

Infrastruktur 

Infrastrukturen skal holde en standard som ivaretar dagens krav innen undervisning og forskning og sikrer 

ansatte og studenter et godt og funksjonelt arbeidsmiljø. 

 

Instituttet fikk i 2009 tildelt midler fra NFR til avansert vitenskapelig utstyr. Det er i løpet av 2010 

bygget opp et bevegelseslaboratorium utstyrt med systemer og sensorer til å studere musikkrelaterte 

bevegelser. Det er også knyttet en ingeniørstilling til laboratoriet som jobber med å utvikle en database 

for musikk-relaterte bevegelser. Det ble vedtatt å flytte bevegelseslaben fra Veilaboratoriet i 

Gaustadalleen 25 til ZEB-bygget for å knytte den nærmere instituttets øvrige forsknings- og 

undervisningsvirksomhet. I tillegg fikk instituttet midler fra HF til utstyr for referanselyttings- og 
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redigeringsrommet, og fikk tilslag på søknad om midler til ferdigstilling av rommet for 2011. Et 

samlet musikkteknologimiljø vil også gi studentene svært gode muligheter for å fordype seg i alle 

aspekter ved moderne musikkteknologi.   

 

Arbeids- og læringsmiljø 

Arbeidet med videreutvikling av et godt arbeids- og studiemiljø må følges opp. Dette bør skje på bakgrunn 

av fortløpende dialog mellom ansatte, studenter og ledelse.  

 

Instituttet har hatt sterkt fokus på arbeidsmiljøet i etterkant av medarbeiderundersøkelsen i 2008, og miljøet 

preges nå av gode samarbeidsvilkår der man også har lært seg både å håndtere og leve med forskjellighet. 

Revisjonsarbeidet som instituttet har vært igjennom på begge studieprogrammene er et eksempel på 

hvordan gode og produktive prosesser både har vært inkluderende og vært med på å styrke samarbeidet.  Et 

annet område som har vært positivt for miljøet er arbeidet som nå gjøres for å avprivatisere forskningen. 

Større åpenhet om den enkeltes forskning, kartlegging av publiseringsplaner, mer bruk av forskergrupper 

etc. har også vært med på å bidra til bedre faglig samarbeid. 

 

Læringsmiljøet ved IMV må sies å være godt, spesielt på lavere grad, der det i lengre tid har vært et felles 

første studieår. Huskonserter og ensembler og mulighet for mange former for samspill – samt en 

infrastruktur der all undervisning foregår på samme sted -  er også med på å styrke miljøet. I det nye 

masterstudiet vi det bli mer obligatorisk undervisning og konsentrasjon om færre emner, noe vi tror på litt 

sikt vil gi et bedre læringsmiljø også for masterstudentene.  


