
Evaluering af skriftlig eksamen i musik – 2017 
Antallet af eksaminander er i år faldet noget, nemlig fra 2201 sidste år til 1922 i år, et fald på ca. 13%. 
Faldet skyldes en generel nedgang fra 2016 til 2017 i antallet af elever med musik A, der kunne komme til 
prøve.  
Eksaminanderne fordelte sig i år nogenlunde ligeligt på de to prøvedage, idet 58% af eksaminanderne var 
til prøve d. 18. maj, og de resterende 42% var til prøve d. 29. maj. 
 

Karakterstatistik 
 
Karakterniveauet, som gennem en 
del år har været i langsom, men 
jævn vækst, er i år fortsat steget, og 
gennemsnittet for årets besvarelser 
er 6,61 – et meget tilfredsstillende 
resultat! 
Stigningen er for den største dels 
vedkommende båret af pop-
rockopgaven, som gennem årene 
har været igennem en stabil 
konsolideringsproces, både hvad angår andel af besvarelserne og karakterniveau. Pop-rockopgaven 
vælges nu af mere end halvdelen af eksaminanderne (52%), og den har stabilt fulgt den samme vækst i 
karakterniveau som det samlede gennemsnit, som over en 10-årig periode har løftet snittet mere end et 
helt karaktertrin (pop fra 5,14 i 2008 til 6,55 i 2017, samlet fra 5,49 i 2008 til 6,61 i 2017).  
 
 
Fordelingen mellem opgavetyperne 
udviser ikke store ændringer i 
forhold til sidste år. Pop-rock-
opgaven ligger med 52% på en klart 
dominerende position, fulgt af 
jazzopgaven med 31%. 
Delopgaverne er i praksis omtrent udfaset – der var i år 18 besvarelser, hvoraf nogle var fejlvalg for pop-
rock eller jazz – præcis hvor mange vides ikke, men konkrete tilfælde blev diskuteret på censormødet.  
Samtidig kan vi se at koralen, som ellers var spået en snarlig død, stadig har en basis blandt elever og 
undervisere, og at den redefinerede vokaldisciplin fra og med sidste år står for en tilsvarende andel. 
Tilsammen dækker de lidt under en femtedel af besvarelserne. 
Alt i alt kan vi konstatere et resultat i god tråd med de senere års udvikling, præget af stabil vækst hen over 
det genremæssigt mangfoldige opgavelandskab og af solid, faglig konsolidering i alle opgavedisciplinerne. 
 

Censorernes evaluering af prøverne 
Censorerne hæfter sig ved, at eksaminanderne generelt har sværest ved at besvare opgave 4, melodisk 
analyse, blandt de fem M1-opgaver. Det anbefales, at man i undervisningen øger fokus på motivanalysen 
af melodiens første frase som udgangspunkt for analysen af de efterfølgende fraser, og på hvordan de 
efterfølgende fraser forholder sig til første frase. Herved sættes eleven i stand til i højere grad at 
underbygge analysen af form og struktur med rytmiske og melodiske iagttagelser. 
 
Med henblik på M2 efterlyste censorerne, at der udarbejdes evalueringskriterier for opgave 2, 
vokalarrangement, sådan som de findes til opgave 3 og 4.  
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