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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2019 

Institution VUC Vest 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Musik C 

Lærer(e) Kirsten Fensteen Stuckert (KFS) 

Hold 19MU0C10 (Valghold) 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 

1 

Grundlæggende musikalske parametre 

Titel 

2 

Instrumentkendskab 

Titel 

3 

Grundlæggende musikalsk analyse 

Titel 

4 

Sammenspil 

Titel 

5 

Afrikansk musik 

Titel 

6 

Symfoniorkestret 

Titel 

7 

Særligt studeret emne: Musikalsk Mainstreamkultur - Rock Hits fra 00’erne 

Titel 

8 

Tematisk forløb: Musikalsk Modkultur - Black Metal 

Titel 

9 

Tematisk forløb: Musikalsk Subkultur - Progressiv Rock 

Titel 

10 

Tematisk forløb: Nedslag i den Traditionelle Musikkultur - Folkevisen & Salmen 
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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 

musikfaget, og der har derfor også indgået praktiske elementer i dette 

forløb. Bl.a. bevægelse til musik, SDS-trin, hørelære og stomp. 

 

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

At give kursisterne kendskab til grundlæggende musikteori inden for 

rytmik 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/Keyboard 

 

Praktiske øvelser:  

 Rytmesession spillet på percussion instrumenter 

 Rotation: Guitar, bas, keyboard og trommer 

 

Aflytning af instrumentation i musikeksempler.  

 

Teori: Lærerproduceret materiale 
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Omfang 

 

8 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

 Basalt instrumentkendskab, evne til at kunne skelne 

instrumenterne fra hinanden i forbindelse med auditiv analyse. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, elev-styrede oplæg, praktisk musikudøvelse 

Retur til forside 

 

 

 

Titel 3 

 

Grundlæggende musikalsk analyse 

Indhold  

 Formanalyse (herunder gennemgang af Popform, Udvidet 
popform, AABA-form og Strofisk form) 

 Bestemmelse af toneart 

 Taktartens betydning for en sang 

 Tekstens budskab 

 Musikalsk udtryk/stemning/sound 

 Sammenhæng mellem tekstens budskab og det musikalske 
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. 
 
Vi har arbejdet med følgende sange i forløbet: 
 

 “Boulevard of broken dreams”/Green Day 

 “Bleeding Love”/Leona Lewis 

 ”Streets of Philadelphia”/Bruce Springsteen 

 ”Solen er så rød, Mor”/Carl Nielsen 
 

Omfang 

 

 12 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

At give kursisterne grundlæggende redskaber til at analysere (primært 

rytmisk) musik. Diskussion af fordele og ulemper ved de fire musikalske 

former. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftlige øvelser, gruppearbejde. 

Retur til forside 
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Titel 4 

 

Sammenspil 

Indhold  

Fælles sammenspilsnumre hvor hele holdet har medvirket  

 

 ”Baby, one more time”/Britney Spears 

 “Yellow Submarine”/The Beatles 

 “Lyse nætter”/Alberte (3-stemmigt kor-arrangement) 
 

Sammenspilsnumre spillet i mindre grupper 

 

 “Stranger in Moscow”/Michael Jackson 

 “Love Story”/Taylor Swift 

 

Sammenspilsnumre opgivet til eksamen 

 

 “Waka Waka”/Shakira 

 ”Empire State of mind” (vol.2) /Alicia Keys 

 

Omfang 

 

22 

Særlige 

fokuspunkter 

At kursisterne opnår en forståelse for de respektive instrumenters rolle i 

en sammenspilssituation og erfaring i at indgå aktivt i en 

sammenspilssituation. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Sammenspil, praktisk musikudøvelse. 

Retur til forside 

 

  

Titel 5 

 

Afrikansk musik 

Indhold Holdet har været på ekskursion til Kunstmuseet Aros i Århus for at 

deltage i en workshop afholdt af den amerikanske organisation ”Flux 

Factory”. Workshoppen omhandlede afrikansk musik og dans og var 

under ledelse af den amerikanske performance kunstner Kaylon 

Hayward, som har studeret i både USA og Afrika.  

 

Foruden deltagelse i workshoppen har vi arbejdet med følgende 

musikeksempler: 

 “Traditional African Nigerian music of the Yoruba Tribe” 

https://www.youtube.com/watch?v=0O7_-_iA1cc 

 ”Kora Music from West Africa”/ Sonah Jobarteh & band 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo 

 ”Afrobeat Mix 2019”/Osocity 

https://www.youtube.com/watch?v=b_LeDVJRLhw  

https://www.youtube.com/watch?v=0O7_-_iA1cc
https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo
https://www.youtube.com/watch?v=b_LeDVJRLhw
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Litteratur:  

 ”Afrika - Musik og dans” (uddrag af artikel fra denstoredanske.dk) 

 ”Afrikanske instrumenter”/Jakob Jensen 

(http://jakobmjensen.dk/musikkurser/historie/verdensmusik/Afrikanske

%20musikinstrumenter.html) 

 ”Everything you need to know about Afrobeats”/Sardof Alexander 

(blogindlæg fra www.one.org) 

 

Omfang 

 

5 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til ikke-vestlig musik. Auditiv analyse af traditionel og nutidig 

afrikansk musik. 

Væsentligste 

arbejdsforme

r 

Klasseundervisning, deltagelse i Workshop. 

Retur til forside 

 

 
Titel 6 

 

Symfoniorkestret 

Indhold  Gennemgang af de forskellige instrumentgrupper i 

symfoniorkestret (med tilhørende lydeksempler) 

 Gennemgang af symfoniorkestrets historie (lærerproduceret 

materiale) 

 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. Mozart) 

med fokus på dynamik 

 

Omfang 

 

 5 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til orkesterinstrumenter og orkestermusik. Brugen af 

dynamik i klassisk musik (udfærdigelse af dynamikkurver). 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde. 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 7 

 

Særligt studeret emne: Musikalsk Mainstreamkultur - Rock Hits fra 

00’erne 

Indhold Som en del af forløbet har vi analyseret følgende sange:  

 ”Someday”/Nickelback 

 ”Wherever you will go”/The Calling 

 “The Reason”/Hoobastank 

 “Here without you”/3 Doors Down  

 

http://jakobmjensen.dk/musikkurser/historie/verdensmusik/Afrikanske%20musikinstrumenter.html
http://jakobmjensen.dk/musikkurser/historie/verdensmusik/Afrikanske%20musikinstrumenter.html
http://www.one.org/
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Litteratur:  

 “Kulturforskelle” (Afsnit fra bogen AVUsamf af Helle Hauge 

Bülow) 

 ”Hit med Hittet” (Artikel skrevet af Louise Top Rasmussen) 

 ”Hook, Break & Gimmick” (Afsnit fra bogen Rockmusik i tid og 

rum af Anders Aare m.fl.) 

 

Omfang  16 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til forskellige samfundskulturer. Drøftelse af begrebet 

”musikalsk mainstreamkultur”. Hitskabelonen. Analyse af Rock Hits med 

fokus på hittets anatomi. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde, klasseundervisning. 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 8 

 

Tematisk forløb: Musikalsk Modkultur - Black Metal 

Indhold I forløbet har vi arbejdet med følgende sange:  

 ”Watchers”/Mayhem 

 ”Prosperity & Beauty”/Gorgoroth 

 

Litteratur: 

 ”Den inderste cirkel” (artikel skrevet af Anita Brask Rasmussen) 

 ”Norsk Black Metal og Muhammed” - uddrag (artikel skrevet af 

Kristian Villesen) 

 

Omfang 

 

5 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Drøftelse af begrebet ”musikalsk modkultur”. Analyse af black metal 

sange med fokus på at indkredse karakteristika ved den musikalske 

genre. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde, klasseundervisning. 

Retur til forside 

 

 

Titel 9 

 

Tematisk forløb: Musikalsk Subkultur - Progressiv Rock 

Indhold I forløbet har vi arbejdet med følgende sange: 

 ”Money”/Pink Floyd 

 ”Roundabout”/Yes 

 

Litteratur: 

 ”Da rocken blev både kunst og kunstig” - uddrag (fra bogen Rock 

& Remix af Per Reinholdt Nielsen, s. 116-117) 
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Omfang 

 

 5 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Drøftelse af begrebet ”musikalsk subkultur”. Analyse af progressive 

rocksange med fokus på at indkredse karakteristika ved den musikalske 

genre.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde, klasseundervisning. 

Retur til forside 

 

 

Titel 10 

 

Tematisk forløb: Nedslag i den Traditionelle Musikkultur - Folkevisen & 

Salmen 

Indhold I forløbet har vi arbejdet med følgende sange:  

 ”Blomstre som en rosengård”/N. F. S. Grundtvig og J. P. E. 

Hartmann (DR Vokalensemblets version) 

 ”Se nu stiger solen”/Jakob Knudsen og Oluf Ring (DR 

Vokalensemblets version) 

 ”Scarborough Fair”/Ukendt forfatter og komponist (Simon & 

Garfunkels version) 

 

Litteratur:  

 ”Hvad er en salme?”/Lærerproduceret materiale 

 ”Folkevisen”/Lærerproduceret materiale 

 

Omfang 

 

6 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til den traditionelle musikkultur. Analyse af folkevise og 

salmer med fokus på at indkredse karakteristika ved de to musikalske 

genrer.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde, klasseundervisning. 

 

Retur til forside 

 

Musikholdet har desuden optrådt med deres eksamensnumre ved et kulturarrangement 

afholdt af de kreative fag på VUC Vest (musik & billedkunst). Tilstede var kursister og 

lærere fra skolen.  

 

 

 

 

 


