Skrivemetro musik
Formålet med skrivemetroen i musik er at give overblik over skriftlig musik som eksamensgenre og
dermed styrke elevernes skriftlighed.
Har man musik på a-niveau, kan man komme til skriftlig eksamen i slutningen af 3.g. Den skriftlige
eksamen består af to dele. Den første del kaldes M1 (musikteori 1) og er en færdighedsprøve uden
hjælpemidler af en times varighed. Den anden del M2 varer fire timer, og her skal man lave et
arrangement. På Helsingør Gymnasium har vi traditionelt arbejdet med genren pop/rockarrangement, så derfor vil vi fokusere på denne genre her.
M1-prøven uden hjælpemidler varer en time. Den består af:






Akkordlæsning: Notér becifring på baggrund af et nodebillede
Harmonisk analyse: Tilføj funktionstegn til en melodis becifringsakkorder
Harmonisering: Sæt akkorder til en melodi
Melodisk analyse: Foretag en skriftlig melodisk analyse af en melodi
Hørelære: Lyt et totakters ostinat af

På Frederiksborg Gymnasiums hjemmeside kan man se en elevbesvarelse af en M1-opgave:
http://www.frborg-gymhf.dk/metro/dok/M1-OpgaveUdenHjaelpemidler-Musik.pdf
Du kan øve dig i M1-disciplinerne på Nicolai Glahders hjemmeside Tartelet.dk:
http://tartelet.dk/music_theory_m1.html

M2-prøven med hjælpemidler varer fire timer. Man skal på baggrund af en melodi med becifringer
lave et arrangement. Thomas Hammer, der er lærer på Nørre Gymnasium, har lavet en glimrende
hjemmeside, der beskriver pop/rock-arrangementet på stx. Han beskriver eksamensgenren
således:
”Her udsættes melodier for besætningen: et gennemgående, aktivt trestemmigt kor der både vil
tage sig af akkorder, rytme og korsvar mm. overfor en ikke mindre ihærdig trommeslager og
bassist der stædigt insisterer på at forholde sig til melodien.
"Back Street Boys møder Motowns rytmegruppe"”
På Thomas Hammers hjemmeside er der vejledninger til satsteknikker inden for kor, trommer og
bas. Desuden finder man eksempler på gode elevbesvarelser af M2-opgaven:
www.thomashammer.dk
I forbindelse med M2-opgaven er det en fordel at bruge et nodeprogram. Skolen stiller
programmet Primus til rådighed for A-niveaueleverne. Her kan programmet hentes:
Windows licens: www.columbussoft.de/download/dk/SetupPriMusDK.exe

Her er onlinehjælp: www.indigo2.dk/primus/faq/faq.htm
Her kan Mac-eleverne hente programmet: www.columbussoft.de/download/dk/PriMusSEDK.dmg
Her er onlinehjælp til Mac: www.indigo2.dk/primus/faq/faq_mac.htm
Navn: Helsingør Gymnasium
SN: 292260
Elevkoden udleveres af din musiklærer.

Andre gode musiklinks:
www.tartelet.dk: En omfattende hjemmeside med materialer til musikfaget på gymnasiet. Her
finder man blandt andet arrangementer samt vejledninger og øvelser i musikteori.
www.thomashammer.dk: Thomas Hammers hjemmeside vejleder i M2-opgaven i pop/rock.
http://jakobmjensen.dk/musikkurser/: Denne hjemmeside har blandt andet afsnit om musikteori,
arrangement og musikhistorie.
www.musikipedia.dk: En undervisningsportal om musik med artikler og et øvelsesprogram med
opgaver.
http://www.emu.dk/omraade/stx/fag/musik: Ministeriel læringsportal med sider om blandt andet
musikhistorie og skriftlig eksamen i musik.
http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-stx/Musik-stx:
Læreplaner og vejledninger til musik på stx.

