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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
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Titel 1 
 

Grundlæggende musikalske parametre 

Indhold  Nodeværdier/pauser 
 Takter/taktarter/puls 
 Punktering/bindebue 
 G-nøglen 
 Tonernes placering i nodesystemet 
 Fortegn 
 Dur/Mol 
 Konstruktion af skalaer i dur/mol (ud fra skalaformlerne) 
 Konstruktion af grundakkorder i dur/mol 
 Introduktion til kvintcirklen 

 
Min undervisning i ovenstående teoretiske parametre bygger på Johannes 
Grønagers teoribog ”Nøgle til musikken”. Dertil kommer egenproducerede 
skriftlige øvelser og it-baserede øvelser. 
 
Så vidt muligt kobles teoriundervisningen til den praktiske side af musikfa-
get, og der har derfor også indgået praktiske elementer i dette forløb. Bl.a. 
bevægelse til musik, SDS-trin, rytmeøvelser og stomp. 
 

Omfang 
 

18 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

At give kursisterne kendskab til grundlæggende musikteori inden for ryt-
mik og harmonik 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelle skriftlige øvelser, it-baserede øvelser. 
 

 
 
 

Titel 2 
 

Instrumentkendskab 

Indhold Præsentation af følgende instrumenter: 
 Guitar (akustisk/elektrisk) 
 Bas (akustisk/elektrisk) 
 Trommer 
 Percussion  
 Klaver 

 
Praktiske øvelser:  

 Rytmesession spillet på percussion instrumenter 
 Rotation: guitar, bas og trommer 

 
Aflytning af instrumentation i musikeksempler.  
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Teori: Lærerproduceret materiale

Omfang 
 

8 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Basalt instrumentkendskab, evne til at kunne skelne in-
strumenterne fra hinanden i forbindelse med auditiv ana-
lyse. 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, elev-styrede oplæg, praktisk musikudøvel-
se 

Retur til forside 
 
 
 

Titel 3 
 

Grundlæggende musikalsk analyse 

Indhold  

 Bestemmelse af toneart 
 Taktartens betydning for et nummer 
 Tempo 
 Tekstens budskab 
 Musikalsk udtryk/stemning/sound 
 Sammenhæng mellem tekstens budskab og det musikal-

ske udtryk 
 Instrumentation 
 Dynamik 
 Melodik (lineære/cykliske melodiforløb) 

 
Min undervisning i grundlæggende musikalsk analyse bygger 
dels på afsnit fra ”Rockmusik i tid og rum” af Anders Aare (m.fl.), 
dels egenproducerede materialer. 

 
Omfang 
 

 14 lektioner 

Særlige fokuspunkter At give kursisterne grundlæggende redskaber til at analysere 
(primært rytmisk) musik. 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, skriftlige øvelser, gruppearbejde. 

Retur til forside 
 
 
 

Titel 4 
 

Sammenspil 

Indhold  
Fælles sammenspilsnumre hvor hele holdet har medvirket  
 

 ”Kiss me”/Sixpence non the richer 
 “Yellow Submarine”/The Beatles 
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Sammenspilsnumre spillet i mindre grupper 
 

 “I’m like a bird”/Nelly Furtado 
 “Torn”/Natalie Imbruglia 

 
Sammenspilsnumre opgivet til eksamen 
 

 “Riverside”/Agnes Obel 
 ”I’m outta love”/Anastacia 

 
 

Omfang 
 

22 

Særlige fokuspunkter At kursisterne får en forståelse for de respektive instrumenters 
rolle i en sammenspilssituation og erfaring i at indgå aktivt i en 
sammenspilssituation. 

 

Væsentligste arbejds-
former 

Sammenspil, praktisk musikudøvelse 

Retur til forside 
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Titel 5 
 

Symfoniorkestret 

Indhold  
 Gennemgang af de forskellige instrumentgrupper i symfoniorkestret 

(med tilhørende lydeksempler) 
 Gennemgang af symfoniorkestrets historie (lærerproduceret mate-

riale) 
 Auditiv analyse af Benjamin Brittens ”Young persons guide to the 

orchestra” (uddrag) med fokus på instrumentgrupper 
 Auditiv analyse af overturen fra ”Figaros bryllup” (W. A. Moart) med 

fokus på dynamik 
 

Omfang 
 

 6 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Introduktion til orkesterinstrumenter og orkestermusik, brugen af dynamik i 
klassisk musik (udfærdigelse af dynamikkurver). 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde. 
 

Retur til forside 
 
 
 

Titel 6 
 

Tematisk forløb: Musikalske former 

Indhold  
 Introduktion til de fire former: Popform, Udvidet popform, 

AABA form og Strofisk form. 
 Introduktion til Hitskabelonen 

 
I dette forløb har vi arbejdet med følgende sange: 

 ”Pokerface”/Lady Gaga 
 ”Bleeding Love”/Leona Lewis 
 “Streets of Philadelphia”/Bruce Springsteen 
 “Solen er så rød, Mor”/ Carl Nielsen & Harald Bergstedt 

 
Litteratur:  

 Afsnittet Standardformtyper fra ”Rockmusik i tid og rum”. 
 Artiklen Hit med hittet af Louise Top Rasmussen 

Omfang 
 

6 lektioner 

Særlige fokuspunkter Diskussion af fordele og ulemper ved de fire former. Afdækning 
af hvordan nogle former primært knytter sig til bestemte stilarter. 
Sammenhængen mellem formen og kunstnerens behov for ak-
tivt at skabe variation i sangen. Hitskabelonen og dens anven-
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delse i nutidig populærmusik. 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde. 

Retur til forside 
 
 
 

Titel 7 
 

Tematisk forløb: Viser, sange og folkemusik 
 

Indhold  
 Introduktion til folkemusik 
 Introduktion til klassiske sange 

 
I dette forløb har vi arbejdet med følgende sange: 

 ”Jeg gik mig ud en sommerdag”/Sorten Muld 
 ”Scarborough Fair”/Simon & Garfunkel 
 Bulgarsk folkesang (ukendt titel) opført af Sedjanka-koret 
 ”Corpus Christi Carol”/Benjamin Britten 
 ”Se nu stiger solen”/ Jakob Knudsen & Oluf Ring 
 ”Så tag mit hjerte”/Tove Ditlevsen & Michael Bojesen 

 
Omfang 6 lektioner 
Særlige fo-
kuspunkter 

At analysere og indkredse karakteristika ved folkemusikken og den klassi-
ske sang. Drøftelse af hvilke virkemidler kunstnerne/arrangørerne gør 
brug af for at fastholde lytterens opmærksomhed. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde. 
 

Retur til forside 
 
 
 

Titel 8 
 

Særligt studeret emne: The Beatles 

Indhold  
I dette forløb har vi arbejdet med følgende sange: 

 She loves you (1962) 
 Love me do (1963) 
 Yesterday (1965) 
 Eleanor Rigby (1966) 
 Lucy in the Sky with Diamonds (1967) 
 Within you, without you (1967) 
 Don’t let me down (1969) 
 Let it be (1970) 
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Litteratur:  
 Forskellige uddrag fra Ejvind Dengsøs bog The Beatles - deres hi-

storie, musik og samtid. 
 Afsnit om The Beatles fra Karsten Tanggaards bog 60’ernes musik 

og musikere. 
 George Harrison: Living in a material world. Dokumentarfilm om 

George Harrison og The Beatles af Martin Scorcese. 
 

Omfang 
 

 18 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Udviklingen i The Beatles’ musik og karriere fra 1962 - 1970. Musikanaly-
se. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, oplæg. 
 

Retur til forside 
 
 
 

Titel 9 
 

Tematisk forløb: Fankultur 

Indhold  
Litteratur: 

 Uddrag fra afsnittet ”Beatlemania” i Ejvind Dengsøs bog The 
Beatles - deres historie, musik og samtid. 

 Fra Take That til One Direction: Sådan har fankulturen ændret sig. 
Artikel fra www.dr.dk. 

 Fra Mozart til Citybois - 7 steder i musikhistorien, hvor teenagepiger 
gik fan-amok. Artikel fra www.dr.dk. 

 Hvordan dyrker vi vores idoler? Artikel fra Psykolognyt nr. 13, 2003 
 

Omfang 
 

 3 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Fankultur igennem tiden. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde. 
 

Retur til forside 
 
 

Titel 10 
 

Tematisk forløb: Rock’n’roll vs. Rock 

Indhold  
 Introduktion til 50’ernes Rock’n’roll.  
 90’er rock 
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Vi har i dette forløb arbejdet med følgende sange: 
 “Johnny B. Goode” af Chuck Berry (1958) 
 “Glory” af Dizzy Mizz Lizzy (1994) 

 
Litteratur: 

 Uddrag af afsnittet “Da rocken kom til England” fra Per Reinholdt 
Nielsens bog Rebel & Remix - rockens historie. 

 Uddrag af afsnittet ”The Silver Beetles” fra Ejvind Dengsøs bog The 
Beatles - deres historie, musik og samtid.  

 Tim Christensen: Beatles’ ord er lov. Artikel fra Fyens Stiftstidende. 
 

Omfang 
 

 3 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Forskellen på rock’n’roll og nutidig rock.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde. 
 

Retur til forside 
 
Musikholdet har optrådt med deres eksamensnumre ved et kulturarrangement afholdt af 
de kreative fag på VUC Vest (musik, drama, billedkunst). Tilstede var kursister og lærere 
fra skolen.  
 
Musikholdet har haft besøg af en konservatorieuddannet musiklærer, som fortalte om de 
forskellige uddannelser på musikkonservatorierne og de efterfølgende karrieremuligheder. 
Undertegnede holdt i samme forbindelse oplæg om uddannelsen i Musikvidenskab. 
 
 
 


