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Allment 

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

finner du i emnebeskrivelsen: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS2261/index.html 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4251/index.html 

 

 

Karakterskala: A – F 

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

 

 

Sensorveiledning  

 
Eksamen i Hørelære 3 er både skriftlig og muntlig/praktisk. Til den skriftlige prøven 

møter alle samtidig. Den muntlige prøven er individuell og varer i ca. 30 minutter. 

For å bestå eksamen må studenten oppnå ståkarakter både i skriftlig og muntlig prøve.  
Eksamen består av mange deloppgaver. 

 
 
Følgende oppgavetyper kan forekomme: 
 
1. SKRIFTLIG PRØVE 

Intervalldiktat (harmoniske og melodiske intervaller som noteres med varierende 

nøkler)  

Melodidiktat (fritonal, notert i diskant-, alt- eller bassnøkkel) 

Rytmediktat (forespilt musikkeksempel hvor kun rytmen skal noteres) 

Tostemmig diktat (melodi og/eller rytme) 

Korreksjon (3-4-stemmig oppgave med inntil tre forskjellige nøkler) 

 

Oppgavene kan spilles fra ulike lydkilder.  

Alle oppgavene spilles en rekke ganger. Total prøvetid er 4 timer inkl. pauser mellom 

oppgavene.  

 

 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS2261/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4251/index.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/index.html


2. MUNTLIG PRØVE 

 

a) Fremføring av forberedt stoff:   
Studenten trekker ca. tre oppgaver fra forberedt materiale i rytmiske, melodiske og 
harmoniske emner: kombinasjonsoppgaver i bl.a. polyrytmikk, skjeve og vekslende 
taktarter, akkordsang og fritonal melodikk. 

Det forberedte stoffet forutsettes å flyte godt.  

b) Prima vista 

Studenten får ukjente oppgaver fra temaer som er gjennomgått i undervisningen:  

1-2 prima vista-melodier fra 20. -21. århundre; senromantisk, fritonal 

1-2 rytmeoppgaver som kan inkludere vekslende taktarter og polyrytmikk  

1-2 prima vista-melodier med inntil tre vekslende nøkler 

 

 

 

SENSUR 

For å få høyeste karakter på den skriftlige besvarelsen må kandidaten ha få eller ingen 

feil. For å få laveste ståkarakter må studenten ha tilnærmet 50 % riktig. 

 

En muntlig prøve med få eller ingen feil gir karakteren A.  En prestasjon med store 

mangler og feil gir karakteren E. Det legges både vekt på en god fremføring av 

oppgavene og at studenten har strategier for å sette seg inn i stoffet.  Alle oppgaver teller 

like mye, dvs. at en forberedt deloppgave teller like mye som en prima vista-oppgave. 

 

På bakgrunn av alle deloppgavene gjøres en samlet vurdering av i hvor stor grad 

kandidaten behersker pensum. Den muntlige delen av eksamen vektes 60% og den 

skriftlige 40%.  
 


