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Vedtatt i instituttstyret 13. mars 2006 

1. Innledning 
 
1.0 Årsplanen for 2005 
Institutt for musikkvitenskap (IMV) ble dannet 1.1.2005 av avdelingene musikkvitenskap og Norsk 
folkemusikksamling fra det gamle Institutt for musikk og teater. Det forelå ingen strategisk plan da 
årsplanen for 2005 ble utformet, slik at årsplanen i hovedsak fulgte hovedlinjene i langtidsplanen for 
2001-2003. Årsrapporten rapporter på konkrete tiltak som ble prioritert i årsplanen for 2005.  
 
1.1 Spesielle utfordringerfor IMV  i 2005.  Oppsummering. 
I årsplanen for 2005 fokuseres det spesielt på ulike utfordringer som instituttet (IMV) og fagområdet 
musikkvitenskap står ovenfor. Blant disse utfordringene nevner årsplanen spesielt: 
- Omfattende endringer som finner sted innen musikklivet og en rask utvikling av den internasjonale 
forskningen. Det pekes særlig på at endringer av organisatorisk, økonomisk, mediemessig og 
teknologisk art stiller store krav til fornyelse i forskningen. 
- At det vil være påkrevd med en mer aktiv innsats for å skaffe til veie forskningsmidler, og et ønske 
om at det bør etableres flere tverrfaglige og langsiktige eksternt finansierte forskningsprosjekter. 
- Nye krav som følge av omstillinger innen høyere utdanning skal konsolideres, både med hensyn til 
struktur og innhold, og med hensyn til organisering og finansiering.  
- Store utfordringer for instituttets egen administrative struktur, som følge av faglige og administrative 
omstillinger ved UiO. 
- Utfordringer knyttet til å balansere forholdet mellom undervisning og forskningsvirksomhet for 
instituttets ansatte. 
 
En rimelig konklusjon synes å være at institituttet langt på vei har lykkes med å takle flere av disse 
utfordringene. Noen av disse er av en slik karakter at det ikke vil finnes en endelig “løsning”, men hvor 
målsettingen må være at den faglige utviklingen som finner sted på institituttet, både med hensyn til 
undervisning og forskning, er i en kontinuerlig utviklings- og evalueringsprosess, sett i relasjon til a) 
egne målsettinger, b) føringer og krav fra Det humanistiske fakultet og UiO sentralt og c) krav og 
forventninger til instituttet i relasjon til forventninger og utvikling i det allmenne musikk- og samfunnsliv. 
 
Et betydelig redskap i denne sammenhengen vil være Strategisk plan for IMV 2006 - 2009 (som ble 
vedtatt i instituttstyret 12.12.05). Denne gir målsettinger for viktige satsningsområder mht. identitet og 
fagprofil, forskning, utdanning, kunnskap i bruk, ressurser og organisasjon. 
 
Spesielt viktig i 2005 har vært de endringer som har funnet sted i organisasjonen. Det gjenstår 
imidlertid fortsatt en god del arbeid mht. å forbedre kommunikasjonsformene i organisasjonen, å 
konsolidere og kvalitetssikre de endringene som har funnet sted på undervisningssiden, og ikke minst 
forbedre rutinene for evalueringer. Instituttet har i 2005 lykkes med å få til en bedre økonomistyring og 
redusere sitt budsjettunderskudd. Instituttet har i 2005 påbegynt en prosess for gjennomgang og 
bedring av rutinene for studentoppfølging med tanke på bedre gjennomstrømming, spesielt på 
masternivå. IMV har også lykkes med å øke studiepoengsproduksjonen, både på master- og 
bachelornivå. 
 
På forskningssiden må det fremheves som spesielt positivt at instituttet har lykkes med å øke den 
eksternt finansierte delen av forskningen gjennom at flere prosjekter har fått tilslag på søknader om 
ekstern finansiering, bl.a. prosjektet “Power mise en scène: Opera, Aesthetics and Politics in the 18th 
Century”, som støttes av NFR for perioden 2006 - 2009.  Omfanget av vitenskapelig publisering ved 
instituttet synes imidlertid fortsatt for lav i forhold til realistiske målsettinger. 
 
 



 

  

2. Organisasjon 

2.0 Faglig og administrativ ledelse 
Instituttet ble ledet av en interimsinstituttleder første halvår og ny instituttleder ble først 
ansatt fra 1.8.2005. Administrativ leder ble ansatt fra 1.1.2005. Året har vært preget av at 
den nye ledelsen og den administrative staben skulle bli kjent med instituttet og finne sine 
roller. 
 

Tiltak 1 Ansette forskningskonsulent i 50% stilling 
Ansvarlig Instituttledelsen 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Mars 2005 
Resultat Gjennomført. Otto Chr. Pay ansatt. 

    
 

Tiltak 2 Dagsseminar for instituttadministrasjonen 
Ansvarlig Instituttledelsen 
Kostnad Ordinær arbeidstid  
Tidsramme Februar 2005 
Resultat Gjennomført på Lysebu i februar 

  
 

Tiltak 3 Instituttseminar 
Ansvarlig Instituttledelsen 
Kostnad Kr 50 000 
Tidsramme Høsten 2005 
Resultat Gjennomført i oktober på Refsnes gods 

 
 

Tiltak 4 Omlegging av IMVs nettpresentasjon i hht fakultetets 
kommunikasjonsstrategi 

Ansvarlig Webredaksjon: Tellef Kvifte, Gisela Attinger, Ellen 
Wingerei 

Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme 2005 
Resultat Gjennomført  

 
 

Tiltak 5 Arbeide for kompetanseheving hos den enkelte 
ansatte, spesielt med henblikk på nye støttesystemer 
for undervisning (deriblant Vortex) 

Ansvarlig Instituttledelsen 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme 2005 
Resultat Påbegynt. Opplæring i Vortex gjennomført. 
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3. Forskning 

3.0  Forskning ved AMV i 2005 
 
De ansattes egne prosjekter er beskrevet på instituttets websider, og holdes kontinuerlig 
oppdatert. Nedenfor er tatt med større prosjekter igangsatt fra og med 2004. Ett nytt prosjekt 
ble tildelt av NFR i 2005 med oppstart i 2006 (Power mise-en-scène).  

 

Tiltak 6 Aesthetics at work 
Ansvarlig Arnfinn Bø-Rygg og Tellef Kvifte i samarbeid med en 

rekke humanistiske forskningsmiljøer 
Kostnad Midler fra NFR 
Tidsramme Fra og med 2004  
Resultat Gjennomført i hht planen 

 

Tiltak 7 Musical Gestures (om kroppsbevegelser og 
opplevelse av lyd) 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy (prosjektleder), Hallgjerd Aksnes, Egil 
Haga, Tellef Kvifte, Even Ruud samt Alexander Refsum 
Jensenius 

Kostnad Midler fra NFR  
Tidsramme Juli 2004 – Juli 2007 
Resultat Gjennomført i hht planen 

 

Tiltak 8 Norsk operahistorie 
Ansvarlig Arvid O. Vollsnes, Ståle Wikshåland og Erling 

Guldbrandsen i samarbeid med Norges musikkhøgskole, 
Den norske opera og Nasjonalbiblioteket 

Kostnad Midler fra Norsk kulturråd og Den norske opera 
Tidsramme 2004 – 2008 
Resultat Gjennomført i hht planen 

 
 

Tiltak 9 Norsk musikkhistorisk arkiv – nettbasert 
Ansvarlig Arvid O. Vollsnes i samarbeid med Norsk musikksamling, 

Nasjonalbiblioteket 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Løpende 
Resultat Fortsetter i 2006 

 

Tiltak 10 Rhythm in The Age of Digital Reproduction, Micro-
rhytmic relationships in computer based, groove 
oriented music – et YFF-prosjekt (Yngre 
Fremragende Forskere) 

Ansvarlig Anne Danielsen (prosjektleder) i samarbeid med Det 
humanistiske fakultet og Norges forskningsråd.  

Kostnad Midler fra NFR og HF 
Tidsramme 2004 – 2009 
Resultat Gjennomført i hht plan. Stipendiat ansatt fra 1.9.05. To 

masterstudenter engasjert på studentstipend. 
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Tiltak 11 Forskergruppe 
Opprette forskergruppe på området 
musikkhistorie/kulturanalyse/estetikk, som omfatter forskning 
på klassisk musikk, opera og populærmusikk. Oppbygging av 
musikkfaglig og tverrfaglig forskernettverk ved UiO samt 
nasjonalt og internasjonalt. 

Ansvarlig Erling E. Guldbrandsen 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme 2005 
Resultat Gjennomført. Forskergruppen har søkt og fått tildelt 

strategiske midler fra fakultetet i 2006. 
 

3.1 Forskning ved NFS  
Forskningen ved NFS må forøvrig sees i sammenheng med forskningen ved AMV, og 
avdelingens ansatte inngår i flere planlagte prosjekter der. De ansattes egne prosjekter er 
beskrevet på instituttets websider, og holdes kontinuerlig oppdatert. 
 
Følgende større prosjekter er igangsatt: 

 

Tiltak 12 Slåtter for vanlig fele 
Ansvarlig Olav Sæta 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Ut 2005 
Resultat Fortsetter i 2006 

4. Samlingsvirksomhet  

4.0 Samlingsvirksomhet ved NFS 
NFS har i dag en lydsamling på ca 46 000 enkeltnumre med norsk folkemusikk, samt publisert 
materiale fra første halvdel av forrige århundre og en samling av nyere fonogrammer med 
norsk folkemusikk og relatert materiale. NFS har dessuten vært drivkraften i utviklingen av 
dataverktøyet de fleste folkemusikksamlinger i Skandinavia i dag bruker i katalogisering. NFS 
vil utrede bruk av frikjøpsmidler til aktiviteter som omfatter samtidens tradisjoner og 
musikkaktiviteter med en bredere etnisk basis. 
 

Tiltak 13 Nettpresentasjon av NFS’ instrumentkartotek 
Ansvarlig Hans-Hinrich Thedens i samarbeid med Helge Hauglin 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Høst 2005 
Resultat Pågynt 

 

Tiltak 14 Utgivelse av arkivmateriale på CD 
Ansvarlig Hans-Hinrich Thedens 
Kostnad Eksterne midler fra Norsk Kulturråd i 2004, støtte fra 

Rådet for folkemusikk og folkedans ved utgivelse, og 
salgsinntekter fra forrige CD samt inntil Kr. 10.000 fra 
NFS driftsbudsjett. 

Tidsramme Vår 2005 
Resultat Gjennomført. NFS-2 ferdigprodusert i november 2005. 
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Tiltak 15 Digitalisering av NFS lydmateriale til intern bruk i 
FIOL databasen 

Ansvarlig Hans-Hinrich Thedens 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme 2004 - 2006 
Resultat Ferdigstilles i 2006 

5. Undervisning  

5.0 Studier ved IMV  
Emnetilbudet ved IMV er stort, og emneporteføljen er blitt gjennomgått primært med sikte på 
å harmonisere emnene med fakultetets normer. Noen emner er blitt nedlagt i løpet av året. 
Instituttet har også fått midler til å oversette emner til engelsk for å ha tilbud til 
utvekslingsstudenter.  
  

Tiltak 16 Reisestøtte til hovedfags- og mastergradsstudenter i 
forbindelse med arbeidet med 
hoved/masteroppgaven 

Ansvarlig Instituttbestyrer i samarbeid med adm.leder 
Kostnad Kr. 20.000 settes av på budsjettet 
Tidsramme 2005 
Resultat Tildelt etter søknad 

 

Tiltak 17 Fortsette arbeidet med å bygge ut 
musikkteknologistudiene (musikalsk akustikk og 
lydbehandling) ved AMV ved innredning av lydstudio 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy, Tor Halmrast, Stan Hawkins, Tellef 
Kvifte, Hans Zeiner-Henriksen og Alexander Refsum 
Jensenius. 

Kostnad Instituttet søker fakultetet om Kr. 50.000 til oppgradering 
av programvare 

Tidsramme 2005 
Resultat Utsatt. Søknad om støtte sendt UiO sentralt i januar 

2006. 
 

Tiltak 18 Studieprogram 
Det arbeides videre med forenkling av studieprogrammet og 
studieplanen i musikk på bakgrunn av en oppsummering og 
erfaringene med de endringer som ble gjort i 2004. Siktemålet er 
fortsatt å sentrere programmet rundt færre emner, billigere å 
drive og enklere å administrere. 

Ansvarlig Stan Hawkins og Erling E. Guldbrandsen 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Vår 2005 
Resultat Gjennomført 

6. Formidling 

6.0 Rammevilkår for formidling 
Forskningsformidling er en integrert del av IMVs virksomhet. I og med at både 
undervisningsaktivitet og forskningspublikasjoner nå inngår som en del av 
tildelingsgrunnlaget for instituttet, kan formidling lett bli prioritert ned. Men formidling er viktig 
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for å synliggjøre instituttet i kampen om gode studenter, om eksterne midler og om et godt 
omdømme. 

6.1 Formidlingsprosjekter ved IMV 
 

Tiltak 19 Tilrettelegge for salg av bøker, noter og CD-er over 
nettet 

Ansvarlig Hans-Hinrich Thedens 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme 2005 
Resultat Salgsapparatet er etablert 

 
Tiltak  20 Arrangere lunsjkonsertene (”Lunsj med kultur”) i Georg 

Sverdrups hus 4. mars, 10. mars (Domus Medica), 18. mars og 3. 
juni 

Ansvarlig Anne Eline Riisnæs 
Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Vår 2005 
Resultat Gjennomført 

7. Eksternt samarbeid 

7.0 Forskningssamarbeid  
Først og fremst av faglige, men også av økonomiske grunner, vil det være viktig å arbeide 
for bedre internasjonale kontakter i forskningen: 
 

Tiltak 21 AMV fortsetter samarbeidet med The international 
society for systematic and comparative musicology 
(ISSCM) om konferanser og publikasjoner og om et 
felles europeisk masterstudium i musikk-kognisjon 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy (i Norge) samt representanter for universitetene 
i Jyväskylä, Hamburg, Køln, Gent og Genova. 

Kostnad Det søkes om EU-finansiering 
Tidsramme Løpende 
Resultat ISSCM har i løpet av 2005 hatt møter om undervisnings-

samarbeid innen musikkognisjon samt fått innvilget 
søknad om EU-midler til sommerskole i 2006, se 
http://www.ipem.ugent.be/2006ISSSM. Nettverket 
arrangerte i tillegg et dagsseminar om ”Embodied Music 
Cognition” ved Universitetet i Köln 10.12.05. 

 

Tiltak 22 AMV: Fortsette arbeidet innen EU/COST-aksjon 287 
ConGAS (Controlled Gestural Audio Systems), med 
fokus på gestikk og musikk 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy i samarbeid med Jan Tro, NTNU 
Kostnad EU-finansiering 
Tidsramme 2003-2007 
Resultat Gjennomført. Godøy har deltatt på nettverksmøte og er 

også utpekt til redaktør for første bind i bokserien, med 
arbeidstittelen ”Sound Gestures”, som skal publiseres 
innen prosjektavslutningen i juni 2007. 
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Tiltak 23 AMV: Bevaring og presentasjon av 
musikkvitenskapelig kildemateriale på nye måter 

Ansvarlig Arvid O. Vollsnes i samarbeid med Stanford University, 
Palo Alto, California, USA 

Kostnad Ordinær arbeidstid 
Tidsramme Løpende 
Resultat Arbeidet fortsetter. Møte med Stanford planlagt til juni 2006. 

 

Tiltak 24 Etablering av internasjonalt nettverk for 
rytmeforskning i tilknytning til YFF-prosjektet 
”Rhythm in the Age of Digital Reproduction” 

Ansvarlig Anne Danielsen 
Kostnad NFR-finansiering 
Tidsramme Løpende 
Resultat Gjennomført 

 

Tiltak 25 Avhandlingsseminarer (PHD) med internasjonale 
gjesteforskere 

Ansvarlig Even Ruud 
Kostnad Nasjonale midler 
Tidsramme 2005 
Resultat To internasjonale avhandlingsseminarer hvor studenter 

har deltatt med innlegg. Forelesningsrekke- /seminar i 
vitenskapsteori med Østerberg. Avhandlingsseminar med 
innlegg fra stip. fra NMH, i tillegg til seminarer på 
stipendiatenes initiativ. 
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