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I. De skriftlige censorers kommentarer til årets opgavesæt og til besvarelserne ved formødet 

den 19. juni 2012,  Odense Congress Center 
 

af Dolly Kjeldsen, lektor, Kalundborg Gymnasium, skriftlig censorformand 

Ud af 2228 blev de 2190 trukket ud til skriftlig eksamen. 1867 af disse besvarede opgaven fra den 

4. juni. 

 

Kommentarer til sættet fra den 25. maj: 

 

 M1-4: flere er gået fejl af tonearten  

 M2-3: for mange lifts på 4og 

 

Kommentarer til sættet fra den 4. juni: 

 

 M1-3: opgaven var svær. Der var for få ”firkanter” til becifring. Mange havde svært ved 

fraseafslutningen i takt 6. 

 M1-4: svær opgave.  

 M2-1: mange havde svært ved vendingen 4-4-3 i første periode 

 M2-1: de mange spring gjorde opgaven svær 

 M2-3: Omkvædet starter i takt 10 (med en lang optakt) og ikke i takt 9, som ellers er det 

normale. Mange elever lægger break + fill i takt 8 og (evt. nyt) groove i t. 9, idet de overser 

den hjælp, som dobbeltstregen ved overgangen til omkvædet giver. 

 M2-4: opgaven var svær. Der var ønske om færre akkorder i B-stykket, så det ville være 

nemmere at lave 4-beat bas. 

 

 



 2 

 

 

Generelle bemærkninger: 

 

 M1-3: Det er svært at udmærke sig. Kun få elever forstår virkelig at komme med en 

ekstraordinær velfungerende løsning og "knækker koden". 

 M2-3: Forholdsvis ens harmonik i A og B‐stykke gør det svært for mange elever at lave 

forskellige basstemmer (de laver nok en anden rytmisk figur, men der er ikke de store   

ændringer melodisk set). 

 M2-3: For få huller i melodien, hvor eleverne kan lave korsvar. 

 M2-3: Opgaveformuleringens "mindst en stemme derudover" tolkes af mange elever ved en 

klaver‐ eller synth‐stemme. Ofte forskellige afskygninger af flydestemmer. Det er ikke 

tilstrækkeligt! 

 M2-generelt: mange elever ser ikke den trykte node, men loader den elektroniske version 

direkte ind og arbejder derfra. Det aktualiserer problemet med visning af akkordsymboler – 

fx Primus’ standarder, som afviger fra den gængse danske gymnasiestandardnotation. Også 

selve opgaveformuleringen med dens omhyggeligt formulerede krav ses på denne måde ikke 

– eleverne går ud fra en forventet konsensus om opgavens indhold. Der udtrykkes ønske om, 

at selve opgaveformuleringen bliver en del af den fil, der hentes ned. 

 

Opgaverne har i år været udsendt som både Midi- og XML-filer på de medfølgende CD´er. Næste 

år udsendes opgaverne kun i XML-format, hvilket betyder at eleverne skal rette langt mindre til i 

forhold til opgavehæftet. 

Censorkorpset blev præsenteret for og godkendte en ændret opgaveformulering for opgave 3 og 4. 

 

Der skal laves en udsættelse af følgende sang for en besætning, som udover opgavemelodien, skal 

bestå af mindst tre stemmer (vokale/instrumentale) og rytmegruppe bestående af trommer og bas. 

Besvarelsen skal indeholde arrangementsteknikker inden for korsvar/modstemme, medstemme og 

groove. Udsættelsen skal afspejle sangens harmoniske, rytmiske og melodiske struktur. Det er 

tilladt at foretage ændringer i becifringer og tempo 

 

Det slås fast at..”Får eleven -3 eller 00 i Musikteori 2 vil han ud fra en helhedsvurdering normalt 

ikke have bestået den samlede skriftlige prøve. ” 
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II. Statistisk gennemgang og kommentering af årets besvarelser 

 

Af Kaare Petersen, lektor, Århus Statsgymnasium, skriftlig censor og statistiker for fagkonsulenten 

 

I bart antal er musik med i alt 2190 besvarelser det højeste antal de sidste 17 år. Dykket efter 

reformen er godt og vel overstået. Karaktergennemsnittet på 5,8 det højeste i lang tid.  

Ser vi nu på fordelingen mellem opgavetyperne springer popopgaven i øjnene med over 1000 

besvarelser, igen det højeste nogensinde, men da det samlede antal er vokset endnu mere, 

repræsenterer det i procent en lille tilbagegang fra 54% sidste år til 49% i år, hvilket dog stadig 

dækker meget tæt på halvdelen af alle besvarelser. Den store vinder i fordelingsspillet er derimod 

jazzopgaven, som har vundet ikke mindre end ti procentpoints, har knækket flere års stagnerende 

tendens og er sprunget fra 22% i 2011 til 32% i år. Antallet af jazzbesvarelser er faktisk vokset fra 

ca. 400 til næsten 700! 

 

Men også koralen er det efter omstændighederne gået godt. Mange års jævn tilbagegang er 

tilsyneladende stoppet, idet der ligesom sidste år er 11% koralbesvarelser. Visen har sin egen lille 

niche med nogle få procent, i år kun 2%, men da antallene er så ringe, kan der ikke udledes nogen 

tendens heraf. Heller ikke delopgaverne viser signifikant bevægelse, men ligger med 7% i omtrent 

samme leje som vanlig. 

 

Resultaterne er, som også det samlede snit peger på, over en bred kam forbedrede. Med sin andel på 

omkring halvdelen af besvarelserne fylder popopgaven meget i det samlede gennemsnit, men er 

faktisk gået en smule mindre frem – fremgangen er primært trukket af jazz- og koralopgaverne. 

Popopgaven ligger med et snit på 5,5 stadig en smule under de andre opgavetyper, og selvom det er 

det bedste til dato er fremgangen kun lige knap fulgt med det samlede ryk. Men der er signifikant 

fremgang for denne meget store opgavegenre. 

 

Jazzopgaven ligger ikke længere i den absolutte top – faktisk overgås den i år af både koralen og de 

to ”små”, visen og delopgaverne – men på baggrund af den store antalsmæssige fremgang er det 

bemærkelsesværdigt at den har kunnet præstere samme relative fremgang som det samlede snit, 

nemlig fra 5,8 sidste år til 6,0 i år altså en fremgang på 0,2 procentpoint ligesom det samlede snit. 

Det hører dog med til historien at sidste års jazz-resultat var et dyk i forhold til tidligere, så i et lidt 

længere perspektiv ligger jazzopgaven på et stabilt niveau, mens fremgangen for rockopgaven er en 

klar og signifikant tendens over flere år. 

 

Koralen har ikke blot bremset tilbagegangen men har samtidig præsteret en fremgang på ikke 

mindre end 0,8 procentpoint til et snit på 6,1! Den ligger dermed for første gang over jazzopgaven! 

Om det er en tendens eller et tilfældigt udsving vil tiden vise, men udsvinget er indiskutabelt. 

Delopgaver og vise ligger med hhv 6,2 og 6,1 endnu højere, men det er på grund af det forholdsvis 

ringe antal besvarelser ikke af stor betydning for årets resultat, om end det måske kunne give stof til 

overvejelser over årsagerne til denne ret stabile placering. 

 

Ser vi nu på fordelingen af de enkelte karakterer og forsøger at matche med den normalfordeling, 

man ideelt vil forvente ved denne type af dataindsamling, viser der sig også i år nogle tydelige 

skævheder. Der er først og fremmest en klar tendens til at kurven bliver lidt for flad ved 7-tallet, 

altså at nogle af de ”ideelle” 7-taller er rykket ud til hhv 10 og 4. I forhold til den forventede 

fordeling skulle altså ideelt nogle af 10- og 4-tallerne være 7-taller (i alt hhv 37 og 30 karakterer). 

Hertil kommer en tendens til at der i forhold til den forventede fordeling er lidt for få 12-taller – de 
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faktiske 131 ville efter forventningen skulle have været ca. 150. Endelig ville man forvente en 

tilsvarende antal (knap 20) flere dumpede end det faktisk var tilfældet. Tendenserne ses i alle 

opgavetyperne, men naturligvis tydeligst i de største, pop og jazz. Som jeg tidligere har fremhævet 

kan man ikke af talmaterialet udlede noget om årsagerne til disse skævheder. Men da de med 

mindre variationer tilsyneladende reproduceres år efter år er en systematisk overvejelse og 

indkredsning af mulige årsager stadig mere nærliggende at kaste sig over.  
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Oversigt 1996-2012 

Antal koral vise pop jazz delopg. I alt Forsøg 

1996 809 89 462 430  1790  

1997 658 67 481 740  1946  

1998 675 91 365 808  1939  

1999 584 103 514 835  2036  

2000 532 120 351 708  1810 99 

2001 439 65 355 839  1846 148 

2002 533 74 425 605  1812 175 

2003 465 21 617 524 129 1784 28 

2004 450 62 704 445 217 1891 13 

2005 357 42 753 529 195 1876 - 

2006 325 73 783 555 223 2009 50 

2007 405 59 884 616 156 2150 30 

2008 291 67 652 451 138 1599  

2009 309 34 759 473 224 1799  

2010 313 56 875 438 130 1812  

2011 199 87 982 401 156 1825   

2012 242 43 1064 698 143 2190   

        

Andel koral vise pop jazz delopg. I alt Forsøg 

1996 45% 5% 26% 24%  100%  

1997 34% 3% 25% 38%  100%  

1998 35% 5% 19% 42%  100%  

1999 29% 5% 25% 41%  100%  

2000 29% 7% 19% 39%  100% 5% 

2001 24% 4% 19% 45%  100% 8% 

2002 29% 4% 23% 33%  100% 10% 

2003 26% 1% 35% 29% 7% 100% 2% 

2004 24% 3% 37% 24% 11% 100% 1% 

2005 19% 2% 40% 28% 10% 100% - 

2006 16% 4% 39% 28% 11% 100% 2% 

2007 19% 3% 41% 29% 7% 100% 1% 

2008 18% 4% 41% 28% 9% 100%  

2009 17% 2% 42% 26% 12% 100%  

2010 17% 3% 48% 24% 7% 100%  

2011 11% 5% 54% 22% 9% 100%  

2012 11% 2% 49% 32% 7% 100%   

        

Snit koral vise pop jazz delopg. I alt Forsøg 

1996 7,63 7,47 7,19 8,22  7,65  

1997 7,54 7,67 7,06 8,22  7,68  

1998 7,53 7,60 6,82 7,91  7,56  

1999 7,50 7,44 7,14 8,08  7,65  

2000 7,63 7,63 7,15 7,81  7,62 7,78 
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2001 7,78 7,69 7,17 7,89  7,72 7,96 

2002 7,77 7,39 7,27 7,90  7,68 7,80 

2003 7,52 6,86 7,55 8,19 7,40 7,71 7,79 

2004 7,57 8,32 7,51 7,99 7,66 7,68 7,77 

2005 7,70 7,80 7,50 8,00 7,70 7,70 - 

2006 7,42 7,86 7,62 8,17 7,79 7,78 8,14 

2007 7,62 7,68 7,50 7,93 7,74 7,69 8,73 

2008 7,61 8,02 7,56 8,02 7,76 7,74   

2009 7,65 7,21 7,71 8,13 7,75 7,81  

2010 7,72 7,75 7,65 8,06 8,34 7,82  

2011 7,67 8,04 7,66 7,90 8,17 7,78  

2012 8,05 8,05 7,73 7,99 8,09 7,88   

Ny karakterskala 

2008 5,24 6,07 5,14 6,08 5,54 5,49   

2009 5,31 4,41 5,44 6,29 5,51 5,63  

2010 5,47 5,52 5,32 6,15 6,72 5,65  

2011 5,35 6,11 5,34 5,82 6,37 5,57  

2012 6,12 6,14 5,47 6,01 6,22 5,77   

        

Karaktererne fra 2008 og derefter er for sammenligningens skyld konverteret til 

13-skalaen 

 

 


