7 skarpe til musiklæreren om den afsluttende
prøve i musik
Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever
godt på vej mod den afsluttende prøve i det 2-årige valgfag i
musik i 8. klasse (obligatorisk eller frivillig prøve) eller 9. klasse
(frivillig1 prøve).
1. Prøvens opbygning
Kender dine elever prøvens opbygning?
Musikprøven er en gruppeprøve, som består af to dele. Den praktiske del, hvor gruppen fremfører deres musik, og efterfølgende
den mundtlige del, hvor gruppen eksamineres ud fra den disposition, de har udfærdiget på baggrund af det lodtrukne færdigheds- og vidensområde inden for kompetenceområdet musikforståelse.

2. Færdigheds- og vidensområder og disposition
Ved du, at grupperne skal trække hver et færdigheds- og vidensområde inden for kompetenceområdet musikforståelse?
De fem færdigheds- og vidensområder inden for kompetenceområdet musikforståelse er: Musikoplevelse, musikliv, musikhistorie, musikanalyse, musik i medier.
Grupperne udarbejder forud for prøven, og med vejledning fra læreren, en disposition, som skal danne basis for den mundtlige
del af prøven. Dispositionen skal indeholde perspektivering i overskrifter af det lodtrukne område til den praktiske del af
prøven samt titler på musikfremførelsen. ´
I undervisningen frem mod prøven giver læreren vejledning i op til 2 timer pr. gruppe.

3. Prøvens omfang
Har du forberedt eleverne på prøvens omfang? Og ved de, at de skal gå til prøven i grupper bestående af 2-5 elever?
I den praktiske del fremfører gruppen ét til to musiknumre efter eget valg og med en varighed på 5-10 minutter. I den efterfølgende mundtlige del eksamineres gruppen ud fra den disposition, de har udfærdiget. Prøvetiden for den mundtlige del er for
grupper med to elever 20 minutter inkl. karakterfastsættelse. Prøvetiden forlænges med 5 minutter for hver ekstra elev i
gruppen.
1

Alle elever i 7. klasse skal fra skoleåret 2019/2020 vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der skal afsluttes med en obligatorisk prøve i 8. klasse. Hvis
elever har modtaget undervisning i mere end et praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse, skal eleven senest den 1. december forud for prøveterminen maj-juni,
og senest den 1. oktober forud for prøveterminen december-januar, meddele skolelederen, hvilket af valgfagene eleven aflægger bunden prøve i. Eleven kan på
8. eller 9. klassetrin aflægge frivillig prøve i yderligere et praktisk/musisk valgfag.
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4. Vurderingskriterier
Kender eleverne prøvens vurderingskriterier?
Prøven skal give et billede af, hvorvidt eleverne har kompetencer inden for de to kriterier musikalske færdigheder og musikfaglig viden.
I kriteriet musikalske færdigheder tager vurderingen udgangspunkt i, om eleven kan foretage kvalificerede musikalske valg i
forhold til eget og gruppens niveau og i selve kvaliteten af musikkens udførelse. Eleven vurderes på sine musiske, udtryksmæssige og kreative færdigheder og sin evne til at samarbejde og bidrage positivt til det samlede musikalske udtryk.
I kriteriet musikfaglig viden tager vurderingen udgangspunkt i, om eleven kan perspektivere det lodtrukne færdigheds- og
vidensområde til den praktiske/udøvende del af prøven. Eleven vurderes ligeledes på, om der anvendes relevant fagsprog og
musiske begreber i forhold til færdigheds- og vidensområdet, i forhold til musikudøvelsen, samt på, hvorvidt eleven har
indsigt og viden om egen rolle i det samlede musikalske udtryk.

5. Teori i musik
Har I talt om, at der også er teori i musik?
Eleverne vil til den mundtlige del af prøven blive eksamineret i de musikalske valg, de har truffet i den praktiske del af prøven,
med udgangspunkt i at kunne anvende relevante musikfaglige fag ord og begreber.

6. Prøvevejledningen i musik
Har du læst prøvevejledningen for musik?
På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside hjemmeside kan du finde den gældende prøvevejledning for musik.
Prøvevejledningen tydeliggør sammenhængen mellem prøvebekendtgørelsen, folkeskolens formål og prøven i musik, herunder sammenhængen mellem kompetenceområder og -mål, færdigheds- og vidensmål og den vejledende læseplan.

7. Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Har du besøgt uvm.dk?
Her kan du fx finde:
-

Prøvevejledningen og vurderingskriterierne

-

Love og bekendtgørelser om prøverne

-

Ofte stillede spørgsmål og svar om den praktisk/musiske prøve
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