
KONFERENCE OM SKRIFTLIG EKSAMEN I MUSIK 
 

Arrangør: Undervisningsministeriet v/fagkonsulent for musik, Nicolas Marinos 
Tid: Onsdag den 22. april 2015 kl. 9:30 - 16:00 
Sted: Mulernes Legatskole, Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ. Samlingssalen (ved hovedindgangen) 
Målgruppe: Alle landets musiklærere i gymnasieskolen 
Forplejning og transport: Forplejning er inkluderet. Det er dit ansættelsessted, der skal betale transporten 
Deltagerliste: Klik her! Opdateres løbende frem til tilmeldingsfristen fredag d. 10. april 
 
 

Konferencens tema: Skriftlig eksamen i musik, hvor blandt andet undertemaer som 
evalueringskriterier i Musikteori 1 og 2, rettestrategier og nye veje i arbejdet med fagets skriftlige 
disciplin præsenteres. Målet med konferencen er dels at gøre den skriftlige disciplin mere transparent, 
dels at tilbyde nogle anderledes måder at arbejde med fagets skriftlige dimension, så rettearbejdet i 
dagligdagen reduceres gennem større inddragelse af eleverne. 
 

Forberedelse:   
Senest onsdag d. 8. april har deltagerne adgang til én M1-besvarelse og tre M2-besvarelser (ét 
vokalarrangement, ét pop-rock-arrangement og ét jazz-arrangement). Hvad angår M2-besvarelserne, 
vælger man individuelt, hvilken af de tre M2-besvarelser man ønsker at arbejde med i gruppeøvelsen kl. 
10:45-11:30. Nogle dage inden konferencen modtager man en mail, hvor man skal vælge, hvilken af de 
tre M2-besvarelser (dvs. vokalarrangement, pop-rock-arrangement eller jazz-arrangement) man ønsker 
arbejde med. Før konferencen dannes 3-mandsgrupper. I disse grupper voterer man M1-besvarelsen og 
den samme M2-besvarelse. 
Deltagerne har hjemmefra bedømt de to besvarelser (én M1- og én M2-besvarelse). Dette gøres med 
udgangspunkt i følgende dokumenter, der er opstillet i prioriteret rækkefølge (klik på links for adgang):  
A) Vejledningen til Musik A-niveau, hvor de faglige mål for M1 og M2 uddybes på side 20-31. 
B) Evalueringskriterier for udsættelse af pop-rocksang 2. udg. 2012 (ligger også på EMU  

Stx/Musik/Skriftlig eksamen/M2 Pop-rock-arrangement) for de, der har valgt denne prøvegenre. 
C) Evalueringskriterier for jazz-arrangement september 2012 (ligger også på EMUStx/Musik/Skriftlig 

eksamen/M2 Jazzarrangement) for de, der har valgt denne prøvegenre. 
D) Udkast til en tydeliggørelse af evalueringskriterierne for M1. OBS! Vil senest være tilgængelig onsdag 

d. 8. april på samme hjemmeside som opgavebesvarelserne.  
E) Ejvind Dengsøs gode råd til syv oftest forekommende, alvorlige fejltyper i M2’s Pop-rock-

arrangement og delvist M1, som man finder under Gymnasieskolernes Musiklærerforenings 
hjemmeside, kan desuden anbefales at orientere sig i. 

OBS! Alle deltagere bedes desuden medbringe computer (gerne med opladt batteri, da stik til alle 
deltagere ikke er muligt) og skriveredskab (kuglepen/blyant).  

 

Program: 
09:30 – 09:45: Velkomst, morgensang og præsentation af dagen ved fagkonsulent for musik, Nicolas Marinos 

09:45 – 10:30: Orientering om skriftlig eksamen i musik – status og fremtiden v/fagkonsulenten 

10:30 – 10:45: Kaffepause 

10:45 – 11:30: Gruppeøvelse (3-mandsgrupper): Votering af to besvarelser: én M1 og én M2 (enten 
vokalarrangement, pop-rock-arrangement eller jazz-arrangement). Hver deltager vælger selv, hvilken 
én af de tre M2, man vil arbejde med, men grupperne dannes inden dagen. Se under Forberedelse 
ovenfor! 

11:30 – 11:50: Gennemgang af besvarelserne (dvs. M1 og de tre M2) v/fagkonsulenten 

11:50 – 12:35: Frokost (inkluderet) 

12:35 – 13:15: Diskussionsgrupper: Kan evalueringskriterierne gøres tydeligere? Med 
evalueringskriterier menes dokumenterne A, B, C og D. Se under Forberedelse ovenfor! 

13:15 – 13:45: Vokalarrangement som prøvegenre i M2 v/Merete Wendler og Niels Bundgaard 

13:45 – 14:15: Plenumopsamling på baggrund af tilbagemelding fra diskussionsgrupperne kl. 12:35-13:15 

14:15 – 14:30: Kaffepause 

14:30 – 15:00: Rettestrategier – nye veje i arbejdet med fagets skriftlige disciplin v/fagkonsulenten  

15:00 – 15:45: Eksempler på rettestrategier: 

 - Frits Ziegler, Ørestad Gymnasium 

 - Hanne Christensen, Virum Gymnasium 

 - Merete Wendler, Aurehøj Gymnasium 

15:45 – 16:00: Afrunding af dagen og evaluering 

http://1url.dk/860
http://kortlink.dk/gawx
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF13/130716_STX_Musik_A.pdf
http://1url.dk/857
http://1url.dk/858
http://kortlink.dk/gawx
http://1url.dk/859
http://1url.dk/859

