
Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj 2019 

Institution VUC Vest 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Musik B 

Lærer(e) Kirsten Fensteen Stuckert 

Hold Valghold (18MUCB11) 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 

1 

Repetition af C-niveau stof 

Titel 

2 

Musikkundskabsemne 1: Analyse af rytmisk musik (med fokus på rock og soul) 

Titel 

3 

Introduktion til vestlig kunstmusik (optakt til forløb om Wienerklassik) 

Titel 

4 

Musikkundskabsemne 2: Wienerklassik 

Titel 

5 

Sammenspil 

Titel 

6 

Tværfagligt teaterprojekt 

 

 

  

  

  

 

 

 



Titel 1 

 

Repetition af C-niveau stof 

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 

 Kvintcirklen 

 

Omfang 

 

5 lektioner 

Særlige fokuspunkter At sikre at alle kursister på holdet havde kendskab til 

grundlæggende musikteori. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

 

 

Titel 2 

 

Musikkundskabsemne 1:  

Analyse af rytmisk musik (med fokus på rock og soul) 

Indhold  

Musikkundskabsemnet har fokuseret på to områder inden for 

den rytmiske populærmusik.  

- Udviklingen i rockmusikken fra 1950’erne og frem vil vor tid 

- Soulmusikken - herunder de to stilarter Sydstatssoul og 

Motown. 

 

I forbindelse med rock-området har vi analyseret følgende 

sange: 

 

 ”Tutti Frutti”/Little Richard (1955) 

 ”Hound Dog”/Elvis Presley (1956) 

 ”Johnny B. Goode”/ Chuck Berry (1958) 

 ”Can’t buy me love”/The Beatles (1964) 

 “(I can’t get no) Satisfaction”/The Rolling Stones (1965) 

 ”Whole lotta love”/Led Zeppelin (1970) 

 “Get it on”/T. Rex (1971) 

 “Money”/Pink Floyd (1973) 

 “Summer of ‘69”/Bryan Adams (1984) 



 “Jump”/Van Halen (1984) 

 “Born in the USA”/Bruce Springsteen (1984) 

 “Smells like Teen Spirit”/Nirvana (1991) 

 “Don’t cry”/Guns N’ Roses (1991) 

 “Hero of the day”/ Metallica (1996) 

 “Far away”/Nickelback (2005) 

 “Sex on Fire”/Kings of Leon (2008) 

 

Derudover har vi læst nedenstående tekster: 

 

Litteratur: 

 ”Rockens gennembrud og guldalder” 

 ”Da rocken kom til England” 

 ”Kunsten at skabe sig” 

 ”Musikflimmer døgnet rundt” 

 ”Selv støjen sælger” 

 ”Aldrig har der været så meget musik” 

Afsnit fra Rebel og Remix - Rockens historie af Per Reinholdt 

Nielsen 

 

 ”Guns N’ Roses og Metallica - nye vinde i hård rock” 

Afsnit fra 40 år med hård rock af Jens Jam Rasmussen 

 

 

I forbindelse med Soul-området har vi analyseret følgende 

sange: 

 

 ”Respect”/Aretha Franklin 

 ”Soul man”/Sam & Dave 

 “Hard to handle”/Otis Redding 

 “My Girl”/Temptations 

 “Heatwave”/Martha and the Vandellas 

 “Babylove”/The Supremes 

 

Derudover har vi læst nedenstående tekster: 

 

Litteratur: 

 ”Soul og 1960’erne” 

 ”Sydstatssoul” 

 ”Sydstatslyden” 

 ”Motown-musikken” 

 ”Motowns organisation” 

Afsnit fra bogen Soul - sort musik i 1960’erne af Jakob Jensen 

og Thomas Hammer 



 

 Lærerproduceret materiale om Blues og Gospel 

 

Derudover har vi set dokumentarfilmen Aretha Franklin: 

Dronningen af soul samt uddrag af dokumentarfilmen Historien 

om James Brown. 

 

Omfang 

 

72 lektioner 

Særlige fokuspunkter - At belyse rock og souls kendetegn og historie  

- At koble musikanalyse med musikhistorie.  

- Harmoniske sammenhænge i rytmisk populærmusik: 

Trinanalyse, 12-takters blues, kvintskridtssekvens, four-

chord-songs, ”Rock-dominant”, bluesskalaen, pop-

modulation. 

- Udvidede akkorder: 6’er-akkord, almindelig 7’er-akkord, 

Maj7-akkord, Sus4-akkord.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, kursistoplæg 

Retur til forside 

 

 

Titel 3 

 

Introduktion til vestlig kunstmusik  

(optakt til forløb om Wienerklassik) 

Indhold  

I dette forløb har vi arbejdet med nedenstående perioder og 

værker. Der har primært været tale om auditiv analyse, 

sekundært konkrete små analyseopgaver. 

 

Middelalder: Gregoriansk sang  

Renæssance: ”In Pace”/Christopher Tye 

Barok: ”Toccata og Fuga i D-mol”/J. S. Bach (uddrag) 

Romantik: ”Præludium i H-mol”/Sergei Rachmaninov (uddrag) 

 

Undervisningsmaterialet er lærerproduceret og baseret på 

uddrag af bogen Træk af den vestlige verdens musik af Kjeld 

Søren Overgaard og Finn Roar. 

 

Omfang 

 

 12 lektioner 

Særlige fokuspunkter - At introducere kursisterne til forskellige perioder i 
musikhistorien og deres kendetegn/musikalske udtryk 
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- At give kursisterne indblik i musikkens udvikling sig fra 
Middelalderen og frem til og med Romantikken. 

- Homfoni og polyfoni 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde 

Retur til forside 

 

 

Titel 4 

 

Musikkundskabsemne 2: Wienerklassik 

Indhold  

I dette forløb har vi analyseret nedenstående musikstykker: 

 

 ”Menuet nr. 1 i C-dur”/Joseph Haydn (Hob. IX:8) 

 ”Menuet nr. 6 i C-dur”/Joseph Haydn (Hob. IX:20) 

 ”Menuet i C-dur”/W. A. Mozart (K. 1f) 

 

Undervisningsmaterialerne til analyse af menuetterne er 

lærerproduceret og baseret på Gert Uttenthal Jensens 

materiale på www.tartelet.dk 

 

Som perspektivering til menuetterne har undertegnede 

gennemgået 1. satsen af Beethovens Sonate nr. 2 i G-dur 

(opus 49) med holdet mhp. at introducere kursisterne til 

sonatesatsformen. 

 

Litteratur:  

 ”Instrumentalmusikken” 

 ”Instrumentation” 

 ”Komponisterne” 

Afsnit fra kapitlet Wienerklassikken i bogen Træk af den 

vestlige verdens musik af Kjeld Søren Overgaard og Finn 

Roar.  

 

Derudover har vi set filmen Amadeus (Directors cut). 

 

Kursisterne på holdet har (inddelt i tre grupper) udarbejdet små 

portrætter og holdt oplæg for hinanden om Mozart, Haydn og 

Beethoven. 

 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fokuspunkter - At introducere kursisterne til Wienerklassikken og dens 

musikalske udtryk. 
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- Analyse af klassisk musik 

- Menuettens form 

- At give kursisterne kendskab til funktionsharmonik: De 

funktionsharmoniske navne (Tonika, Subdominant mv.), 

den tonale kadence, den skuffende kadence, 

vekseldominant. 

- Kvintcirklens opbygning og anvendelse 

- Modulationer 

- Tonernes placering i F-nøglen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, kursistoplæg 

Retur til forside 

 

 

 

Titel 5 

 

Sammenspil 

Indhold  

Sammenspilsnumre spillet i forbindelse med “Spil dansk”-

workshop: 

 ”Langebro” (Gasolin) 

 ”Afrika” (Nanna m.fl.) 

 ”Smuk og dejlig” (Anne Linnet) 

 

Sammenspilsnumre opført ved VUC Vests årlige Kulturcafé: 

 “Don’t let go” (En Vogue) 

 “Perfect” (Ed Sheeran) 

 “Ain’t no mountain high enough” (Andrew Strong) 

 “Someone like you” (Adele) 

 

Sammenspil i forbindelse med emnet om analyse af rytmisk 

musik: 

 “Natural Woman” (Aretha Franklin) 

 “Sitting on the dock of the bay” (Otis Redding) 

 

 

Sammenspilsnumre opgivet til eksamen:  

 “Shallow” (Lady Gaga & Bradley Cooper) 

 “Jeg vil la’ lyset brænde” (Ray Dee Oh) 

 ”The Scientist” (Coldplay) 

 ”House of the Rising sun” (The Animals) 
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Solonumre opgivet til eksamen: 

 “Kiss from a rose” (Seal) 

 “What about us” (Pink) 

 “Wish it was true” (The White Buffalo) 

 “Slipping through my fingers” (ABBA) 

 “This is gospel” (Panic at the Disco) 

 “Autumn leaves” (Joseph Kosma) 

 “Thursday” (Jess Glynne) 

 

Omfang 

 

36 lektioner 

Særlige fokuspunkter - Instuderingsprocessen 

- Evnen til at samarbejde om et musikalsk udtryk 

- Oplevelsen i at optræde for et publikum 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Praktisk musikudøvelse 

Retur til forside 

 

 

Titel 6 

 

Tværfagligt teaterprojekt 

 

Indhold I foråret 2019 blev der i et samarbejde mellem de kreative fag 

på VUC Vest opsat en lille teaterforestilling. Dramaholdet stod 

for teaterdelen, Billedkunstholdet lavede kulisser, og Musik B 

holdet leverede musikken. Teaterforestillingen blev opført for 

VUC Vests øvrige kursister og lærere. 

 

Det musikalske bidrag til forestillingen bestod af cover-

versioner af følgende sange: 

 ”Frozen” (Madonna) 

 ”Where the wild roses grow” (Nick Cave & Kylie 

Minogue) 

 “One” (Metallica) 

 

Omfang 18 lektioner 

 

Særlige fokuspunkter Tværfagligt samarbejde mellem de kreative fag. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Praktisk musikudøvelse 

Retur til forside 
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