
 

 

Sensorveiledning for Research Seminar in Popular Music 

MUS4605 – 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/MUS4605/index.html 

 

Karakterskala: A – F 

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

 

Sensorveiledning for semesteroppgave/individuell oppgave 

Denne eksamensoppgaven gir studentene stor frihet til å velge temaer som treffer 

sentrale mål for dette emnet. Et hovedmål er at de skal vise inngående kjennskap til 

teorier og metoder som brukes innen populærmusikkforskning. Oppgaven skal få 

studentene til å gå inn i diskusjoner innen populærmusikkforskning over et bredt utvalg 

av stiler, uttrykk og sjangere. I tillegg til at de skal benytte relevant teori, forventes det at 

besvarelsen relaterer seg til og diskuterer emnets pensumlitteratur. Det legges spesielt 

vekt på evnen til å reflektere kritisk og å uttrykke ideer gjennom et godt akademisk 

språk. 

 

I vurderingen av semesteroppgaven vil det bli lagt vekt på følgende: 

 

1. Problemstilling og relevans 

 

Problemstillingen skal være klart formulert. En god problemstilling skal åpne opp for 

diskusjoner og ulike tolkninger. Kandidaten skal også forklare hvorfor problemstillingen 

og temaet er relevant, og klargjøre hva kandidaten ønsker å bidra med til denne 

oppgaven. 

 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4605/index.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/index.html


 

 

2. Teoretisk rammeverk og metodologi 

 

Kandidaten skal forklare valget av teoretiske og metodologiske tilnærminger og hvorfor disse er 

relevante for problemstillingen. Det teoretiske rammeverket skal inneholde relevant litteratur 

fra pensum. Kandidaten oppfordres imidlertid også til å ta med supplerende litteratur, enten fra 

listen med valgfri litteratur eller selvvalgt litteratur.  

 

3. Analytiske ferdigheter 

 

I tillegg til innsikt i relevant teori og metoder, blir kandidatens analytiske ferdigheter og 

selvrefleksjon evaluert.  

 

4. Struktur og skrivestil  

 

Det skal være god sammenheng mellom problemstilling, teori, metode og analyse. Det skal være 

klart hva som er kandidatens egen tenkning, og hva han/hun har lest andre steder. Kildene skal 

oppgis nøyaktig, og alle kildene skal være oppført på slutten av oppgaven. Det kreves ikke at 

kandidaten skal bruke en bestemt referansestil. Referansestilen skal imidlertid være konsekvent 

gjennom hele oppgaven.  

 

 

 


