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Sensorveiledning for Musikkhistoriske temaer 2 

MUS2666 – 10 studiepoeng 

 

 

Allment 
Informasjon om emnets innhold, læringsmål, undervisnings- og eksamensform m.m. 

finner du i emnebeskrivelsen: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS2666/ 

 

Karakterskala: A – F 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/index.html 

 

 

Sensorveiledning  

Innholdet i dette emnet varierer fra år til år. Høsten 2021 er temaet Gustav Mahler. 

Vinklingen vil dels være kulturhistorisk, dels musikkanalytisk med hovedfokus på 

symfoni nr. 1, 2, 3 og 9 samt tidlige sanger og Das Lied von der Erde. Etter at emnet er 

gjennomført forventes det at studenten  

  kjenner til sentrale problemstillinger på forskningsfeltet  

  har inngående kunnskaper om utvalgte verker av Mahler og kan sette dem inn i en  

relevant kontekst i forhold til emnets problemstillinger  

  kan gjennomføre selvstendige analyser av andre verk enn pensumverkene  

  kan formidle relevant fagstoff skriftlig og muntlig  

Eksamen er en skriftlig hjemmeoppgave på åtte sider (à 2300 tegn, mellomrom ikke 

medregnet) over oppgitt emne med tre dagers innleveringsfrist ved slutten av semesteret.  

 

Besvarelsen bør vise at kandidaten har evne til å lese oppgaveteksten, besvare 
oppgavetekstens ulike ledd, anvende pensumtekstene kritisk, disponere besvarelsen 
fornuftig, og bedømme og fortolke det forelagte musikalske materialet på en relevant og 
selvstendig måte i et godt og treffende språk.  

I vurderingen vil følgende momenter telle positivt: 

(1) evne til å kunne danne seg et helhetlig bilde av musikken og trekke ut de aspektene 

som  er relevante i lys av oppgaveteksten 

(2 beherskelse av det musikkfaglige begrepsapparatet 

(3) innsikt i den pensumlitteraturen som er nødvendig for å besvare oppgaven 

(4) svært god beherskelse av det analytiske håndverket 

(5) et selvstendig grep på stoffet, f.eks. i form av relevant kritikk av pensumlitteraturen 

 eller innsiktsfull kontekstualisering av den musikken som analyseres  

(6) klart og godt språk 
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(7) formelle aspekter: Nøyaktighet ved bruk av sitater og henvisninger, korrekt oppsatt 

 litteraturliste. Det oppgitte omfanget på åtte sider skal være overholdt med bare 

mindre avvik. 

 

For å oppnå karakteren C bør momentene i pkt. 1, 2, 3, 6 og 7 i overveiende grad være 

tilfredsstilt. For å oppnå A eller B bør i tillegg noen av de kvalitetene som nevnes i pkt. 4 

og 5 være til stede i besvarelsen.  

 

 

  


