
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlevering af opgavesæt i musik A stx sommer- og sygeterminen 2019 

 

Den skriftlige prøve i musik A på stx vil i sommer- og sygeterminen 2019 blive afviklet med brug 

af Netprøver.dk. I prøven indgår der imidlertid en delprøve uden hjælpemidler, som skal afvikles 

på papir.  

 

Hvilket prøvemateriale modtager institutionen?  

Alle institutioner modtager til hver enkelt eksaminand et papirhæfte med delprøven uden hjæl-

pemidler (musikteori 1), et papirhæfte med delprøven med hjælpemidler (musikteori 2) samt en 

cd-rom med lydoptagelserne, der kan afspilles i en almindelig cd-afspiller (ligesom ved tidligere 

prøveterminer). 

  

Herudover vil følgende være tilgængeligt i Netprøver.dk: opgavehæftet til musikteori 2 i pdf-

format, lydoptagelserne både til musikteori 1 og musikteori 2, samt XML-filer. Disse filer vil være 

tilgængelige for eksaminanderne i Netprøver.dk, når opgavesættet er klarmeldt af institutionen i 

Netprøver.dk (kl. 8.00 eller kl. 13.00).  

 

Institutionen modtager endvidere som backup ét eksemplar af en cd’en med alle lydoptagelserne 

(samme format som cd til eksaminanderne) og ét eksemplar af en cd’en med XML-filerne.  

 

Hvordan afvikles prøven?  

Det tilsendte prøvemateriale giver den enkelte institution mulighed for at tilrettelægge prøveafvik-

lingen, så den er tilpasset lokale forhold, fx mht. lokaler og instrumenter. Det er – som altid – 

vigtigt, at institutionen tilrettelægger gennemførelsen af prøven, så den kan gennemføres under 

forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet, anvender ikke-

tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder eksamensreglerne.  

 

Det tilsendte prøvemateriale (dvs. begge papirhæfter samt cd med lydoptagelser) skal udleveres af 

institutionen til eksaminanden fra prøvens start. Institutionen kan dog også give adgang til lydop-

tagelserne via Netprøver.dk (se nedenfor).  

 

Første delprøve uden hjælpemidler (musikteori 1)  

Institutionen kan med det tilsendte prøvemateriale afvikle den første delprøve uden hjælpemidler 

(musikteori 1) som ved tidligere prøveterminer.  

 

Institutionen kan også vælge at give eksaminanderne adgang til lydoptagelserne via Netprøver.dk 

samt at give eksaminanderne mulighed for at anvende en computer tilkoblet et USB-keyboard, så 

eksaminanderne på den måde har adgang til et tangentinstrument. I dette tilfælde påhviler det 

institutionen at føre tilsyn med, at eksaminanderne ikke uretmæssigt anvender computeren ud-

over til de ovenfor nævnte funktioner. Bemærk, at lydoptagelserne kan afspilles direkte fra Net-

prøver.dk uden brug af afspilningsudstyr. 
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I begge tilfælde skal eksaminanderne udfylde det udleverede papirhæfte, som skal afleveres til 

institu-tionen. Institutionen kan fremsende eksaminandernes papirbesvarelser til censorerne via 

sporbar postforsendelse (ligesom ved tidligere prøveterminer) eller vælge at indscanne eksami-

nandernes pa-pirbesvarelser og sende disse til censorerne digitalt, fx ved hjælp af sikker e-mail.  

 

Anden delprøve med hjælpemidler (musikteori 2)  

Efter én time må eksaminanden – som ved tidligere prøveterminer – benytte hjælpemidler.  

 

Prøvematerialet til den anden del af prøven, dvs. pdf-fil med delprøven med hjælpemidler (mu-

sikteori 2) samt lyd- og XML-filer til musikteori 2, udleveres til eksaminanden via Netprøver.dk. 

Papirhæftet med opgaver til musikteori 2 samt tilhørende lydoptagelser skal herudover udleveres 

af institutionen fra prøvens start (kl. 8.00 eller kl. 13.00).  

 

Eksaminanderne skal aflevere deres besvarelse af musikteori 2 i Netprøver.dk.  

 

Yderlige spørgsmål  

Faglige spørgsmål vedrørende musik i stx, kan rettes til fagkonsulent Thomas Erik Hammer, e-

mail:  

 


