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Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen 
maj/juni 2011  
 
September / Fagkonsulent Claus Levinsen  
 

• 245 besvarelser fra den 18. maj og 1605 besvarelser fra den 26. maj. I alt har 1825 elever ud 
af 1922 elever været stil skriftlig eksamen i musik A.  Samlet karaktergennemsnit er: 5.60 

I. Censorernes kommentarer til årets opgavesæt og til besvarelserne 
 

• Sættet fra den 18. maj: 

• Ingen kommentarer til M1 
• M2/2: Der bør være glosering, når sproget ikke er dansk 
• M2/3: God og appellerende 
• M2/5 – talekor. Der cirkulerer mange tekster, så det skal overvejes at grave lidt dybere i 

bunken med tekster 
• Generel ros til hele hæftet 

• Sættet fra den 26. maj: 

• M1/1: Den var sværere end tidligere. 
• M2/1: Godt med en koral i mol 
• M2/3: Metrisk interessant og rigtig god. 
• M2/4: En god opgave 

 
Generelle bemærkninger 

• Det er lærerens ansvar at eleverne kender computerprogrammerne ordentligt og kan åbne 
midifilerne. Det skal overvejes, om der i lighed med tidligere skal vedlægges en vejledning 
til åbning af midifiler. 

• Hvad accepterer vi som en becifring? Vi skal fare frem med elskværdighed. 
• Det skal pointeres at alle toner i firkanten skal læses ind i becifringen. 
• Hvis M1/3 (harmonisering) løses udelukkende med brug af hovedfunktioner skal 

besvarelsen have 7. 
• Nogle elever kommer til at skrive funktioner i stedet for becifring i M1/3. 

Angående næste år 
• Forslag om at alle censorer får tilsendt begge opgavehæfter. 
• Det kan være en god ide at tjekke med sin rettegruppe, om besvarelserne skal sendes videre 

til 2. censor til privatadresse eller gymnasieadresse. 
• Skolerne skal vide, at det ikke er nødvendigt at sende opgavehæfterne med, hvis eleverne 

afleverer computerbesvarelser. 
 

v. Dolly Kjeldsen, censorformand 
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II. Statistisk gennemgang og kommentering af årets besvarelser 
 

Af Kaare Petersen 

Antal besvarelser, fordelt på opgavetyper 
Årets skriftlige musikeksamen har med hensyn til fordelingen mellem opgavetyperne fortsat mange 
års jævne udvikling. Den klassiske disciplin, koralharmoniseringen, har været på langsomt, men 
sikkert tilbagetog fra næsten halvdelen i 1996 over omkring en fjerdedel ved årtusindeskiftet nedad 
år for år til i år med en andel på knap 11 %. De to rytmiske discipliners andele har svinget noget, 
men i de seneste år har pop/rock-opgaven skilt sig ud med en klar førerposition, i år med over 

halvdelen af besvarelserne (54 %), mens jazzopgaven er forblevet på groft omkring en fjerdedel, om 
end svagt vigende. Den stod i år for 22 % af besvarelserne. De to sidste discipliner ligger trods 
mindre udsving nogenlunde stabilt på hhv 9 % (delopgaverne) og 5 % (visen) – for begges 
vedkommende er de numeriske antal så små, at man ikke kan uddrage statistisk signifikante 
tendenser af udsvingene. Mens der altså sker en markant udvikling i fordelingen mellem 
opgavetyperne er det samlede antal eksaminander i musik meget stabilt, næsten konstant de seneste 
tre år efter lidt udsving omkring indførelsen af gymnasiereformen. Antallet var i år 1825. 

Resultaterne 
Også det samlede karaktergennemsnit er med 5,6 indenfor én decimal det samme som de seneste tre 
år, selvom der på anden decimal ses en marginal tilbagegang. Men indenfor de enkelte opgavetyper 
ser vi stadig forskydninger og udvikling over tid. Af de tre ”store” opgavetyper ligger jazzopgaven 
stadig højest med et snit på 5,82, solidt over det samlede snit. Pop/rock-opgaven ligger med 5,34 
stadig nederst, men har de senere år mindsket afstanden og deler i år plads med koralen med 5,35. 
Interessant er imidlertid delopgaverne, som – bortset fra en lille dyk i 2009 – altid har ligget lidt 
over det samlede gennemsnit.  
I år er delopgaven med et snit på 6,37 ligesom sidste år en klar topscorer, hvilket kunne kalde på en 
nærmere undersøgelse: – er opgaverne lettere at klare? - er bedømmelsespraksis for gunstig? – eller 
bliver eleverne i kraft af adskillelsen af enkeltdisciplinerne simpelthen lidt dygtigere?   
Og hvis det sidste er tilfældet: bliver de fagligt dygtigere, eller blot dygtigere til at gå til eksamen? 
Disse spørgsmål kan statistikken ikke tilbyde svar på, kun give anledning til at formulere. Desuden 
skal der naturligvis tages forbehold for det forholdsvis ringe antal af besvarelser – der er tale om 
under 10 % af besvarelserne… 

Skævheder 
Som de tidligere år er fordelingen på de enkelte karakterer blevet holdt op imod den klokkeformede 
normalfordeling, som under ideelle forhold vil beskrive et tilstrækkeligt stort datamateriale. Der er 
blevet sammenlignet både på det samlede materiale og opgave for opgave. På grund af det ringe 
antal visebesvarelser kan der ikke her uddrages nogen signifikante skævheder, og det samme gør sig 
gældende for både delopgaverne og koralen med hensyn til de begrænsede antal besvarelser, men 
også ved at der ikke er væsentlige skævheder at se. 
Ser vi imidlertid på det samlede resultat, viser der sig ligesom vi har set det hvert af de foregående 
år tydelige skævheder.  
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  I alt 

Kar. faktiske Kum. forskel 

12 87 0 
10 281 9 
7 544 -20 
4 504 15 
2 262 4 
0 135 -11 
-3 12 -20 

 
På grafen ser vi de faktiske tal sat op 
imod normalfordelingskurven. Der ses 
tydeligst en afvigelse ved 7-tallet og 10-tallet. I tabellen kan vi aflæse, hvor store og i hvilken 
retning, afvigelserne er. I søjlen til højre se den kumulerede forskel, altså forskellen mellem de 
faktiske og forventede tal, summeret op fra neden. Når de fx ud for 7 kan aflæses tallet -20, betyder 
det, at antallet af karakterer op til 7 er 20 mindre end den bedste normalfordeling ville tilsige. 20 af 
besvarelserne, som har fået over 7 ville man altså – alt andet lige – have forventet ville ende i 7-
gruppen. Tilsvarende betyder tallet 15 ud for karakteren 4, at der er 15 besvarelser mere end 
forventet, der har fået op til 4. 15 besvarelser ville man altså have forventet var endt i gruppen over, 
så de havde fået 7. Vi kan altså se, at 7-tallet har afgivet besvarelser til begge nabokarakterer. 10-
tallet, derimod, har på samme måde opsuget besvarelser. Ud over de 20, der som vi så ideelt hørte 
hjemme på 7, er der 9, som ideelt hørte hjemme over 10, altså på karakteren 12. 
Ligesom vi tidligere har set det kan vi altså se en tendens til at midtergruppen er lidt for lille, mens 
det stadig er lidt for svært at komme helt i top. Karaktererne 10 og 4 er overrepræsenteret i forhold 
til den forventede normalfordeling.  
På samme måde ses, at man ville have forventet 11 flere dumpede, ligesom 20 af de dumpede 
forventeligt ”burde” have fået -3 i stedet for 00. 
Det er væsentligt at fremhæve dels at de konstaterede afvigelser, selvom de er statistisk signifikante, 
er små, dels at forventeligheden af normalfordelingsmodellen jo hviler på en ”alt andet lige”-
forudsætning. Sagt på en anden måde, at der kan være særlige grunde til at elevgrundlaget i netop 
faget musik er ”ujævnt” fordelt. Især det at afvigelserne optræder gennem mange år kunne tyde på 
dette, selvom statistikken ikke i sig selv kan sige noget om årsagerne. 
Netop i år er der dog en interessant detalje. Det viser sig nemlig, at afvigelserne i år stort set 
udelukkende stammer fra pop/rock-opgaven! De øvrige opgavetyper viser i år ikke signifikante 
afvigelser ud over de indbyrdes forskellige karaktergennemsnit. Fænomenet har naturligvis 
sammenhæng med at pop/rock-opgaven nu vælges af over halvdelen af eleverne, men kan ikke 
udelukkende forklares heraf. 
 
Alt i alt er der grund til tilfredshed med årets resultat. Den væsentligste udvikling er nok pop/rock-
opgavens fremgang i andel, men også dens konsolidering af det stadigt solidere karakterresultat, 
som nu kun ligger en smule under det samlede resultat. 
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Oversigt 1996-2011 
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   

        

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%   

        

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 

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 - 
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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   

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   

        
Karaktererne fra 2008 og derefter er for sammenligningens skyld konverteret til 13-
skalaen 

 

 
 
 

 


