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Innledning 
Strategiplanen for Universitetet i Oslo (UiO) har som overordnet ambisjon at 
institusjonen innen 2020 skal utvikle seg til å bli et internasjonalt 
toppuniversitet. Institutt for musikkvitenskap (IMV) har som overordnet mål for 
de kommende ti årene å bidra til å realisere denne ambisjonen. Innen 2020 skal 
instituttet styrke sin posisjon som forskningsmiljø i en internasjonal kontekst. I 
løpet av samme periode skal IMV framstå som det mest attraktive lærestedet i 
musikkvitenskap i Norden og som en aktiv og tydelig leverandør av kunnskaper 
og kompetanse til miljøer i musikkfeltet og andre relevante samfunnsaktører. 
Dette skal skje ved at den samlede disponeringen av ressurser fremmer 
forskning, undervisning og formidling av høy kvalitet og relevans.  
 
Strategien for Det humanistiske fakultet (HF) konkretiserer hvilke hovedretning 
som skal gjelde for instituttenes arbeid og prioriteringer. 
 
IMVs strategi for perioden 2011 til 2020 peker på lokale mål og 
handlingsmuligheter som i planperioden skal bringe utviklingen ved instituttet i 
den ønskede retning. Planen tar, i likhet med HF-strategien, utgangspunkt i de 
fem overordnede målene som er formulert i UiOs Strategi 2020.  
 
Musikkvitenskap som forsknings- og undervisningsfag 
Som forskningsfelt og undervisningsfag er musikkvitenskap en tverrdisiplinær 
vitenskap i dobbel forstand. I større grad enn hva som gjelder andre 
kunstvitenskaper, er musikkvitenskap et fag som forutsetter en aktiv integrasjon 
mellom kunstfaglige og vitenskapelige innsikter, ferdigheter, praksiser og 
infrastrukturer.  Det musikkvitenskapelige feltet har en betydelig grad av 
identitet mellom musikkfaglige og forskningsmessige kunnskaper som en viktig 
forutsetning. I musikkvitenskapelige analyse- og fortolkningstradisjoner er 
instrumentene – pianoet, gitaren, datamaskinen, stemmen, sampleren, fiolinen, 
notasjonsprogrammet, opptakselektronikken eller miksepulten – redskaper for 
forståelsen på linje med empiriske data og viteskapelige tekster.  
 
I tillegg til den innvendige relasjonen mellom kunstnerisk og vitenskapelig 
kunnskap, er faget tverrvitenskapelig også i normal mening. Musikkvitenskap er 
ikke en fagdisiplin, men et fler- og tverrdisiplinært fag hvor fagfolk med 
bakgrunn fra humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap møtes, utfordrer 
og samordner sine innsikter. 
 
Planleggingsperspektiv 
Strategisk plan for IMV er utarbeidet med utgangspunkt i to parallelle 
perspektiver. På den ene siden skal musikkvitenskapen utvikle seg i tråd med de 
allmenne endringstendenser og forventninger som preger universitetet og 
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fakultetet som helhet. På den annen side må de generelle fornyingsbehov og 
utviklingsprosesser som utgjør den institusjonelle og kulturelle kontekst for 
faget, legges til grunn på en måte som gir rom for at musikkvitenskap skal kunne 
utvikle seg ut fra de premisser som gir faget dets identitet og særpreg. IMV ser i 
utgangspunktet ingen motsetning mellom disse to innfallsvinklene. Både 
universelle og partikulære utviklingsprosesser har stått i fokus i planprosessen 
og er søkt ivaretatt i strategiplanen på en integrert måte. 
 
Strategiplanen som styringsverktøy 
Strategiplan 2011-2020 setter opp integrerte mål og strategier som skal angi den 
langsiktige retningen i utviklingen av virksomheten ved instituttet. Denne 
utviklingen skal foregå under de samme forutsetninger som gjelder for 
oppfølging og implementering av UiOs og HFs strategier. Den skal konkretiseres 
gjennom en rullerende treårig handlingsplan som skal danne grunnlag for 
prioriteringer i langtidsbudsjettet. Handlingsplan og langtidsbudsjett skal i sin 
tur være utgangspunktet for utarbeiding av årsplaner og årlige budsjetter. 
Graden av måloppnåelse vil bli målt gjennom instituttets årsregnskap og 
årsrapporter og ved at det gjennomføres evalueringer av undervisning, større 
forskningsprosjekter og særskilte satsinger.  
 
 
 

IMV ved ”et grensesprengende universitet” 
 
Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og 
formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. 
 
Musikkvitenskapens gjenstandsområder – musikken, musikkfeltet og 
musikkteknologien – er gjennomgripende globale fenomener som er preget av 
raske og omfattende endringer. IMV skal være langt fremme når det gjelder å 
utvikle og formidle nye musikkvitenskapelige perspektiver, metoder og 
kunnskaper. På områder der IMV har særlige kompetansemessige 
forutsetninger, skal instituttet i 2020 være blant de internasjonalt ledende 
miljøer for musikkvitenskapelig forskning. Undervisningstilbudet skal i større 
grad enn i dag tiltrekke seg både norske og utenlandske studenter.  
 
Musikkvitenskap som kunnskapsfelt kjennetegnes ved at det er 
grensesprengende, både ved sin tverrvitenskapelighet og ved integrasjon 
mellom kunstnerisk og vitenskapelig kunnskap. IMV skal fram mot 2020  ivareta 
og videreutvikle denne egenarten både innen forskning og undervisning. I tråd 
med utviklingen i musikken og i det globaliserte musikkfeltet skal etablerte 
grenser mellom tradisjoner, sjangere og musikkulturer problematiseres og 
integreres som en del av det musikkvitenskapelige gjenstandsområdet. 
 
Forskningen ved IMV forutsetter samarbeid på tvers av institutter, fakulteter og 
institusjoner. Sammen med ledelsen ved fakultetet og universitetet skal 
instituttet arbeide for at samarbeid på tvers av institusjonelle og organisatoriske 
grenser blir enklere. 
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IMV har påbegynt et arbeid med en gjennomgripende styrking av internasjonale 
relasjoner. Dette gjelder både i forsknings- og undervisningssammenheng. 
Internasjonaliseringsarbeidet skal følges opp slik at alle lokale 
forskningsprosjekter skal gis forpliktende forankring i internasjonale 
forskernettverk. 
 
Flere av forskerne ved IMV har etablert internasjonale nettverk og 
samarbeidsrelasjoner. Dette arbeidet skal videreutvikles slik at instituttet får 
mer permanente internasjonale samarbeidspartnere innenfor alle viktige 
kompetanseområder. Flere av IMVs forskere skal være konkurransedyktige på et 
internasjonalt nivå og skal innhente midler fra internasjonale finansieringskilder 
for forskning. Det skal legges spesiell vekt  på EUs rammeprogram for forskning. 
De siste årene har flere ansatte ved instituttet publisert artikler og bøker 
internasjonalt på nivå to. Utviklingen skal stimuleres aktivt slik at flest mulig av 
de vitenskapelig ansatte innen 2020 har slik publisering som sitt førstevalg.  
 
Det er et mål å styrke den internasjonale utvekslingen av studenter på alle 
nivåer,  slik at all studievirksomhet får en internasjonal dimensjon. Dette skal 
gjelde både innreisende og utreisende studenter. I Norge og internasjonalt 
forventes konkurransen om søkere å være tiltakende i årene fremover. Dette 
innebærer at undervisningstilbudet og læringsmiljøet må ha høy kvalitet og at 
studiets egenart må profileres tydeligere. Det arbeides og skal fortsatt arbeides 
målrettet med å etablere høyprofilerte, engelskspråklige og internasjonalt 
konkurransedyktige undervisningstilbud på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. 
    
Det er gjennomført som en fast regel at alle vitenskapelige stillinger lyses ut 
internasjonalt. Instituttet har knyttet til seg professor II-stillinger med sikte på å 
kunne rekruttere internasjonale toppforskere. I tråd med de sentrale målene for 
UiO, skal andelen ansatte med internasjonal bakgrunn økes.  
 
Antallet innreisende og utreisende studenter skal økes vesentlig i forhold til 
dagens nivå.  
 
 
 

IMV ved ”læringsuniversitetet” 
 
Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de 
fremste internasjonale læresteder. 
 
IMV er i gang med en omfattende reformprosess der utdanningsprogrammene 
på alle nivåer fornyes. Revidert masterprogram ble iverksatt høsten 2010. 
Bachelorprogrammet er under revisjon og skal tilbys for første gang fra høsten 
2011. Det er igangsatt arbeid med en full gjennomgang av ph.d.-utdanningen i 
musikkvitenskap.  
 
Revisjonsarbeidet gir et godt utgangspunkt for en fortløpende videreutvikling av 
undervisningstilbudets kvalitet og relevans. Målet er at det faglige innholdet, 
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undervisnings- og veiledningsformene og det samlede læringsmiljøet ved 
instituttet skal framstå som attraktivt og konkurransedyktig.  
 
IMV skal tilby forskningsbasert undervisning på høyt nivå, med utgangspunkt i 
instituttets ulike fagmiljøer.  Undervisningen skal integreres tettere med 
forskningen, og studenter skal inkluderes i instituttets forskningsaktivitet. 
Studiet skal ivareta den tette koblingen mellom den vitenskapelig og den 
kunstneriske delene av musikkvitenskapen.   
 
For å gi tilbud av relevans for flere studentgrupper enn de som søker opptak på 
dagens undervisningsprogrammer, skal det utvikles engelskspråklige tilbud for 
internasjonale bachelor- og masterstudenter, og vurderes å utvikle en årsenhet i 
musikkvitenskap. Det skal også legges vekt på utvikling av attraktive emner som 
er relevante for enkeltemnestudenter på andre programmer og ved andre 
musikkutdanningsinstitusjoner. Mot slutten av planperioden skal det vurderes 
om IMV skal engasjere seg i utviklingen av en joint master i musikkvitenskap i 
samarbeid med relevante utenlandske universiteter. 
 
IMV skal tilby en forskerutdanning av høy kvalitet som gjenspeiler fagets og 
stipendiatenes behov for faglig fellesidentitet, spesialisering og 
internasjonalisering. Ved siden av et fellestilbud i Oslo, skal en gjennom revisjon 
av ph.d.-programmet etablere samarbeid med internasjonale universiteter som 
gir kandidatene relevante spesialiseringsmuligheter. På sikt er målet å etablere 
en ph.d.-utdanning som er attraktiv nok til at den tiltrekker seg norske og 
internasjonale søkere og som kan bidra til at det etableres internasjonale 
relasjoner mellom unge forskere. Det skal vurderes om forskerutdanningen skal 
utvikles i samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner utenfor 
Universitetet i Oslo.  
 
Musikkvitenskapens integrasjon av kunstneriske og vitenskapelige innsikter og 
ferdigheter gir et særlig fortrinn når det gjelder muligheten til å rekruttere 
motiverte studenter. Imidlertid er  konkurransen om de gode søkerne stor og 
tiltakende. I løpet av de kommende årene skal IMV prioritere arbeid med 
informasjon og profilering, slik at utdanningstilbudet er godt kjent og framstår 
som et reelt valg for potensielle søkere. Instituttets sterke forskningsprofil, og de 
valgmulighetene som finnes innenfor universitetets store fagportefølje,  skal 
brukes mer aktivt i rekrutteringsarbeidet. 
 
Gjennomføringsgraden ved bachelorstudiet er høy. Det høye nivået skal 
opprettholdes. På masterprogrammet skal gjennomføringsgraden økes til 70 
prosent av opptatte studenter. Flere skal gjennomføre studiene på normert tid. 
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IMV ved ”et samfunnsengasjert universitet” 
 
Mål 3: ”Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at 
forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets  
store samfunnsutfordringer” 
 
Musikk og kunnskap om musikk gir et viktig bidrag til individers og gruppers 
livsutfoldelse, identitet og samhørighet. Det er et mål at den kunnskapen som 
forvaltes ved IMV skal gjøres tilgjengelig for brede grupper gjennom både 
allmenn og målgruppestyrt formidling. Samarbeidet med mediene og aktiv bruk 
av internett gir gode muligheter for slik allmennrettet forskningsformidling. 
 
Det profesjonelle musikkfeltet både i Norge og internasjonalt er dynamisk og 
preget av konsekvensrike endringer. Etterspørselen etter forskningsbasert 
kunnskap er stor og vedvarende. IMV har inngått samarbeid om løpende 
forskningsformidling til profesjonelle aktører i feltet med MIC Norsk 
musikkinformasjon. Instituttet skal i årene frem mot 2020 utvikle systematiske 
samarbeidsrelasjoner med flere intitusjoner som har informasjons- og 
kunnskapsformidling om musikk som etablert forpliktelse. Målet med 
formidlingsarbeidet skal være å sikre at kunnskap av høy relevans og kvalitet 
bidrar til å prege kunnskapsdanningen og meningsutvekslingen blant musikere, 
dirigenter, komponister,  produsenter, arrangører, journalister, kritikere, 
pedagoger, terapeuter, institusjonsledere og bransjeaktører på feltet. 
 
Norsk repertoar i alle sjangre inngår i den store internasjonale utvekslingen av 
musikk. Musikkvitenskap som fag og IMV som institusjon har tradisjoner for å 
bidra med forskningsmessig grunnlag for at verker av norske komponister og 
tradisjonsformidlere gjøres spillbare og tilgjengelige for fremføring, lydfesting og 
lytting. Instituttet har påtatt seg en ledende rolle i etablering og gjennomføring 
av ”Musikkarvprosjektet”. Prosjektet er et stort anlagt samarbeid mellom 
universitetene, Norges musikkhøgskole og Nasjonalbiblioteket for å verne og 
foreta forskningsbasert edisjon av historiske verker etter norske komponister. 
Det er og vil bli innledet samarbeid med viktige fremføringsinstitusjoner. 
Prosjektet vil være en hovedsatsing når det gjelder relevant utveksling mellom 
musikkforskningen og musikklivet fram til 2020.  
 
Norsk folkemusikksamling er en integrert del av instituttets virksomhet. 
Samlingen har oppgaver knyttet til innsamling, dokumentasjon, forskning og 
formidling. Infrastrukturen omkring samlingsarbeidet skal styrkes slik at det 
omfattende lydmaterialet sikres for ettertiden og i større grad enn i dag gjøres 
tilgjengelig for bruk i forskning, formidling og fremføring. 
 
Musikkvitenskapelig forskning omfatter i økende grad arbeid med og utvikling 
av avansert teknologi. Gjennom dette arbeidet skal forskerne ved instituttet 
bidra til musikkteknologisk nyskapning og innovasjon.  
 
Personer med utdanning fra IMV arbeider i et bredt spekter av posisjoner i 
musikkfeltet. I revisjonen av utdanningsprogrammene ved instituttet er det lagt 
stor vekt på å bedre tilpasningen til etterspørselen etter kompetent arbeidskraft 
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i musikklivet og musikkbransjen. I tillegg til et høyt faglig nivå, er yrkesrelevans 
viktig for rekrutteringen til studiene ved IMV. For å møte kunnskapsbehovene i 
et felt preget av vekst og raske endringer, skal IMV foreta fortløpende 
vurderinger av nye tilpasningsbehov i utdanningsprogrammene. 
 
 

 
IMV ved ”et handlekraftig universitet” 
 
Mål 4: ”Universitetet i Oslo skal forvalte sine ressurser offensivt, slik at de bidrar til 
å understøtte kjerneaktivitetene” 
 
I de kommende årene skal det legges stor vekt på å sikre at det er balanse 
mellom instituttets ambisjoner og ressurser. Siden ambisjonene – og kravene til 
kvalitet og relevans – er høye, betyr det at både kompetansemessige, tekniske og 
økonomiske ressurser må styrkes. Dette vil kreve evne til omstilling, prioritering, 
effektiv ressursforvaltning og kontinuerlig arbeid med å styrke tilgangen til 
inntekter fra interne og eksterne kilder.  
 
Behovet for løpende kompetansemessige justeringer må dels ivaretas gjennom 
tilpasninger i kompetanse blant de fast ansatte, dels gjennom aktiv bruk av 
fagfolk i åremålsstillinger og midlertidige stillinger med undervisningsplikt 
(professor II, gjennomføringsstipendiater og postdoktor-stillinger). Ved en 
bevisst rekruttering og bruk av slike stillinger skal instituttet sikre en fleksibel 
kompetanseressurs som gjør endringer i den samlede kompetansen mulig.  
 
IMV har et høyt innslag av ekstern forskningsfinansiering. Det er et mål å 
opprettholde det høye nivået gjennom hele perioden. Det er også et mål at 
eksterne prosjektmidler skal komme fra flere kilder enn Norges forskningsråd. 
Spesielt skal det arbeides systematisk for å hente inntekter fra de 
forskningsfinansierende programmene i EU. I administrasjonen skal det utvikles 
høy kompetanse på søkning og prosjektadministrasjon tilpasset EUs standarder. 
 
Prioriteringen av interne økonomiske ressurser ved UiO og HF er i økende grad 
blitt knyttet til store strategiske fellessatsinger og – i tråd med KDs finansiering 
av universitetssektoren – til oppnådde resultater. IMV skal arbeide for å innrette 
virksomheten på en måte som sikrer bedre uttelling i finansieringssystemet. 
Samtidig skal ledelsen arbeide aktivt for å skape forståelse for de særegne behov 
som er knyttet til tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid,  ene- og 
smågruppeundersvisning og til teknologinivået som kjennetegner 
musikkvitenskapen. 
 
De siste årene er det satset mye på utbygging av musikkteknologiske ressurser 
for forskning og undervisning. Det er et mål for instituttet å videreutvikle de 
tekniske ressursene og å styrke kompetansen som er knyttet til drift av disse. 
 
Universitetet tilbyr i dag ingen sterk infrastruktur til støtte for samlingsarbeid. 
Av denne grunn er det innledet et samarbeid med mellom IMV og 
Nasjonalbiblioteket for å løse oppgaver knyttet til digitalisering, oppbevaring, 
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katalogisering, rettighetsklarering og formidling av materiale fra Norsk 
folkemusikksamling. Det er et mål at alle oppgaver som ikke er direkte knyttet til 
innsamling, forskning og forskningsbasert formidling innen 2020 skal bli 
håndtert av Nasjonalbiblioteket. 
 
Dyktige viderekommende studenter kan være en viktig ressurs i undervisningen 
og forskningen ved IMV. I årene framover er det et mål å integrere studenter i 
kjerneoppgavene ved instituttet på en mer systematisk måte. Dette skal ha 
målbare konsekvenser for både ressursbruk og læringsmiljø.  
 
 
 

IMV ved ”det gode universitet” 
 
Mål 5: ”Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal 
realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø”. 
 
IMV har gjennomført forsøk med reformer i de interne styrings- og 
ledelsesfunksjonene for å skape en beslutningsstruktur som er åpen, enkel, 
demokratisk, kompetent, beslutningsdyktig og ressurseffektiv. Forsøket 
innebærer at alle kollektive beslutninger er samlet i ett organ, instituttstyret. 
Reformen har gitt gode resultater og skal gjøres permanent. I årene frem mot 
2020 skal styrings- og ledelsesfunksjonene underlegges periodisk evaluering for 
å sikre høy kvalitet og relevans. 
 
Arbeidet med arbeidssmiljøet ved instituttet skal skape grunnlag for å ivareta og 
å fremme interesser og behov både for den enkelte ansatte og for instituttet som 
faglig kollektiv. Et sterkt og godt fagmiljø som klarer å artikulere og realisere 
felles ambisjoner, virker stimulerende for utviklingsmulighetene til den enkelte 
medarbeider og vice versa. En viktig forutsetning for både kollektiv og 
individuell utvikling og trivsel vil være at de ansatte får gode betingelser for å 
kunne lykkes i sitt arbeid. Organiseringen av arbeidsoppgaver skal i de 
kommende ti årene sikre at de ansatte kan konsentrere seg om prioriterte 
oppgaver knyttet til forskning, undervisning, formidling og tilhørende tekniske 
og administrative funksjoner.  
 
IMV har et godt læringsmiljø både faglig, sosialt og teknisk. Det skal tilrettelegges 
for å bedre forutsetningene for at studentenes hverdag skal være preget av faglig 
utbytte, trivsel og tilhørighet. 
 
Det er få kvinner i førstestillinger og professorater ved instituttet. IMV har 
utviklet en egen handlingsplan for kjønnsmessig likestilling. Den skal følges opp 
og bidra til realisering av det langsiktige mål om at det så snart som mulig skal 
oppnås reell kjønnsmessig likestilling på alle nivåer i organisasjonen. 
 
Musikkvitenskap er et fag som i liten grad tiltrekker seg fagfolk og studenter med 
ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Siden musikkfeltet som helhet er preget av 
stor grad av kulturell og etnisk integrasjon, bør det være et mål at også 
musikkvitenskapen speiler dette mangfoldet. Det skal i de kommende årene 
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arbeides for at andelen av studenter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn skal 
være tilnærmet lik den som er i befolkningen. På lengre sikt vil det være et mål at 
de samme gruppene er representert i den vitenskapelige staben. 
 
God informasjon og relevante lokale møteplasser er viktig for et godt arbeids- og 
studentmiljø og for mulighetene til å integrere studenter i instituttets faglige 
arbeid og beslutningsstruktur. Det er et mål for instituttet å sikre at det legges til 
rette for at tendensen til manglende studentpolitisk engasjement ikke utvikler 
seg til å bli et permanent demokratiunderskudd. 
 
Rekruttering av studenter og ansatte fra land utenfor Norge blir viktig i årene 
fremover. Dette gir særlige utfordringer når det gjelder mottak, tilrettelegging av 
arbeidsforhold, boforhold, sosial integrasjon og trivsel. Det vil være et viktig mål 
å sikre gode vilkår for arbeid og studier gjennom tilrettelegging for utenlandske 
medarbeidere og studenter. 
 


