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Hva inneholder listen?
Listen over avhandlinger i musikkpedagogikk er, så langt mulig, en fullstendig oversikt over
hovedoppgaver, masteroppgaver og magisteroppgaver ved universiteter og høgskoler i
Norge. Doktoravhandlinger er ikke tatt med. Den første avhandlingen ble presentert i
1951. En nærmere redegjørelse for hva som er "musikkpedagogikk", og en analyse av
avhandlingene fram til 1997 er gitt i:
Harald Jørgensen: Musikkpedagogisk hovedoppgaveforskning. I: Studia Musicologica
Norvegica, 1997, 27, s. 39-50.
Forkortelser:
Der ikke annet er opplyst, er det en hovedfagsavhandling/masteroppgave.
Dip: Diplomavhandling (bare ved NMH, Hørelære diplomstudium, 1975-1983).
Mag: Magistergradsavhandling.
BLH: Bergen lærerhøgskole (Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning)
NMH: Norges musikkhøgskole.
PFI: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
PIT: Pedagogisk innstitutt, Universitetet i Trondheim.
US: Universitetet i Stavanger
UO: Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.
UT: Institutt for musikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
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