
Innspill til det som var D-SAK 3: Vedlegg til årsplan: Tiltaksplan i 
instituttstyremøtet 11.11.19 - til instituttstyremøtet 02.12.19: 
 
I tiltaksplanens boks to under utdanning og læring, heter det: 
 

Analysere frafallstall, spesielt på 3. og 4. semester bachelor. Mange studenter faller 
fra i 4. semester, tilsynelatende i forbindelse med 40-gruppa. Her må situasjonen 
utredes nærmere, både når det gjelder veiledning av studenter når de skal ta 
40-gruppa og i forbindelse med mulighetene studentene har for å ta relevant 
40-gruppa hos andre institutter. 
 

Det er per i dag ikke noe fokus på sammenheng mellom 40-gruppa og resten av 
studieløpet i bachelorprogrammet ved IMV. Jeg har to forslag til tiltak for å senke 
frafallstallet, som begge forhåpentligvis legger til rette for en styrking av denne 
sammenhengen. Jeg tror en slik sammenheng ikke bare kan hindre frafall, men også 
gi bedre grunnlag for arbeid med eventuell bacheloroppgave. 
 
1.  
 
En aktiv, men uformell oppfordring fra forelesere og seminarledere i ulike emner til å 
velge 40-gruppe(r) som kan ha en sammenheng med de aktuelle emnenes innhold. 
Det bør være opp til foreleseren/seminarlederen selv hva som kan gjøre seg 
gjeldene av andre disipliner, men her er noen illustrerende forslag: 
 

Emnetyper Mulig 40-gruppe 

Musikkteknologi Informatikk 

Musikkhistorie Historie/idéhistorie 

Klassisk/rytmisk arrangering Estetikk 

Produksjon Medievitenskap/informatikk/estetikk 
 
2. 
 
En tettere sammenkobling av 40-gruppe, Exphil og Exfac (totalt 60 poeng) gjennom 
10 poeng med ‘eksterne’ emner hvert semester (6 semestre).  
 
Se vedlegg 1 og 2 for en sammenligning mellom henholdsvis anbefalt studieløp i 
bachelor i musikkvitenskap og anbefalt studieløp i bachelor i sosialantropologi. 
Sistnevnte følger denne modellen. Studentene har altså 20 poeng fra 80-gruppe eller 
frie emner hvert semester, og 10 fra de eksterne, nevnt ovenfor. De studentene jeg 



snakket med fra bachelorprogrammet i sosialantropologi er svært fornøyde med 
denne oppbyggingen, da de konstant har mulighet til å se egen fagdisiplin i 
perspektiv. 
 
Jonas Veland, studentrepresentant 
 
 
Vedlegg 1: https://www.uio.no/studier/program/musikkvitenskap/oppbygging/ 
 
Vedlegg 2 (i bildet under): 
https://www.uio.no/studier/program/sosialantropologi/oppbygging/ 
 
 

 
Merk at 10-poengsemnene på høyre side er det jeg kalte eksterne emner, med 
unntak av i 5. semester. 

https://www.uio.no/studier/program/musikkvitenskap/oppbygging/
https://www.uio.no/studier/program/sosialantropologi/oppbygging/

