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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

December/januar 2018/2019 

Institution VUC Vestegnen 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Musik C-niveau  

Lærer Jacob Bach 

Hold 1muC02 18/19 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Grundlæggende musikteori 

Titel 2 Tematisk forløb 1: Den vestlige populærmusiks historie 

Titel 3 Tematisk forløb 2: Klassisk musik, filmmusik og musik i medier 

Titel 4 Tematisk forløb 3: produktion og sound – musikkens indpakning 

Titel 5 Musikudøvelse 

Titel 6 Særligt studeret emne: Kim Larsen 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Grundlæggende musikteori 

Indhold Anvendt litteratur: 

Johannes Grønager: C-nøglen – musiklære for C-niveau 

Gert Uttentahl: Rytmer og noder 

Jacob Bach: Egne arbejdspapirer og øvelser 

 

Omfang 

 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Anvendelse af og forståelse for fagets begreber og teorier 

 Grundlæggende begreber og metoder fra musikteori. Primært: tempo, takt, puls, underdelinger, 

pauser 

 Simple rytmediktat-øvelser  

 Grundlæggende begreber og metoder fra hørelære. Let introduktion til melodik, intervaller, dur og 

mol 

 Node- og notationskendskab, stamtoner i primært g-nøgle (sekundært: f-nøgle, faste og løse for-

tegn, becifring) 

 Simple melodier spillet på klaver efter noder  

 Dannelse af overblik over noder i sangbøger (hvordan tekst og melodi læses sammen, form, genta-

gelsestegn, volter, optakt) 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning 

 Gruppe- og individuelt arbejde 

 skriftligt arbejde 

 lytteøvelser  

 Introduktion til trommesæt (identificere og spille standard rockrytmer) 

 praktisk, rytmiske øvelser 

 webbaserede øvelser 
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Titel 2 

 

Tematisk forløb 1: Den vestlige populærmusiks historie 

Indhold Jakob Jensen: ”Den vestlige populærmusiks historie”: 

http://jakobmjensen.dk/musikkurser/historie/rytmisk/populaermusikhistorie.pdf  

Jakob Jensen og div andre: “Analyse af rytmisk musik” (pdf) 

Jacob Bach: diverse powerpoints, handouts og opgaver 

 

Grov gennemgang af det 20.århundredes populærmusik, herunder blues, rhythm & blues, 

rock’n roll, forskellige rockgenrer i 60’-70’erne (folk-, engelsk, pyskedelisk, prog-rock), soul, 

funk, disco, punk, hip hop, grunge, britpop, gangsta rap, R&B.  

 

Der har været mest fokus på blues, rhythm & blues og rock’n roll  

Robert Johnson “Sweet Home Chicago” https://www.youtube.com/watch?v=dkftesK2dck 

Elvis Presley: “Hound Dog” https://www.youtube.com/watch?v=lzQ8GDBA8Is 

Diverse klip fra Back to the Future ( 
“Earth Angel” 
https://www.youtube.com/watch?v=vPrPfkT82Pw 
“Johnny B. Goode” 
 https://www.youtube.com/watch?v=S1i5coU-0_Q 
 
 
Formanalyse af The Drifters “Money Honey” 
https://www.youtube.com/watch?v=OHgFs4Oxuc4 

 

Omfang 

 

Ca. 24 lektioner 

Særlige fokuspunkter  vestlig kunst- og populærmusik og musikkens forankring i musikhistorie og -kultur 

gennem tiderne 

 demonstrere forståelse af musik i en historisk, samfundsmæssig og kulturel sam-

menhæng med anvendelse af grundlæggende begreber 

 identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i vestlig kunst- og 

populærmusik 

 Perspektivering (musikgenrer, instrumenter, teknologi, kultur og samfund) 

 Formlære, primært popform, udvidet popform, strofisk form, (herunder blues-

form). Sekundært: AABA  

 Udtryksfelt 

 Hook, break og gimmick 

 Riff/ostinat 

 Call & response 

 

Væsentligste arbejdsformer  Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Individuelt arbejde 

 Virtuel undervisning 

 

http://jakobmjensen.dk/musikkurser/historie/rytmisk/populaermusikhistorie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dkftesK2dck
https://www.youtube.com/watch?v=lzQ8GDBA8Is
https://www.youtube.com/watch?v=vPrPfkT82Pw
https://www.youtube.com/watch?v=S1i5coU-0_Q
https://www.youtube.com/watch?v=OHgFs4Oxuc4
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Titel 3 

 

Tematisk forløb 2: Klassisk musik, filmmusik og musik i medier 

Indhold Jakob Jensen og div andre: “Analyse af rytmisk musik” (pdf) 

Jacob Bach: diverse powerpoints, handouts og opgaver 

 

Filmmusik fra en række film og serier, fx Jaws, The Spy Who Loved Me, Harry Potter, Star Wars, Seven, Dumb & 

Dumber , Matador 

Koncert-videoer af klassiske værker og filmmusik,  

Vivaldi: De fire årstider https://www.youtube.com/watch?v=zzE-kVadtNw 

Jaws: https://www.youtube.com/watch?v=E-sX2Y0W8l0  

 

Reklamekampange McDonald’s ”I’m Loving it” (Justin Timberlake ”I’m Loving It) 

Youtube: “Victimae Pascali Laudes”, Justin Timberlake: “Cry Me a River”, Enigma “Sadeness”, m.fl.  

 

 

Omfang 

 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 vestlig kunst- og populærmusik og musikkens forankring i musikhistorie og -kultur gennem tiderne 

 demonstrere forståelse af musik i en historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng med anven-

delse af grundlæggende begreber 

 identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i vestlig kunst- og populærmusik 

 let gennemgang af ”klassisk musik” (gregoriansk munkesang, barok, klassik og romantik) og dens brug 

i populærkultur (film, reklamer m.v.) 

 grov redegørelse for klang, instrumenter, arrangement og opbygning i en række værker med henblik på 

hvilken følelse/stemning der frembringes  

 temaer (hvordan temaer i kompositionsmusik kan ses som hooks, hvilke stemninger de fremkalder og 

hvordan musikken understøtter handling og følelser i forbindelse med film, reklamer m.v.) 

 hook, break og gimmick  

 aflæse simpelt nodeark af Jaws-tema (fokus på toneleje, afstande mellem toner (interval), opbygning: høj 

og lav aktivitet, dynamik (legato, staccato, build up/crescendo) 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Intensiv lytning 

 Gruppe- og individuelt arbejde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzE-kVadtNw
https://www.youtube.com/watch?v=E-sX2Y0W8l0
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Titel 4 

 

Tematisk forløb 3: Produktion og sound – musikkens indpakning 

Indhold Jakob Jensen og div andre: “Analyse af rytmisk musik” (pdf) 

Jacob Bach: diverse powerpoints, handouts og opgaver 

Grov analyse af sound og produktion af en række numre, heriblandt:  

Thriller: https://www.youtube.com/watch?v=StgAsIxCP6A 

The Loft: “City Of Dreams” og deres sampling af Kim Larsen. “Midt om Natten” 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_rBeni3L7Gg 

 

Omfang 

 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Fra ”livelyd” til ”soundscape” og midt i mellem (”produceret lyd”) 

 akustiske, elektriske og elektroniske instrumenter 

 Teknologisk udvikling inden for instrumenter 

 Producerens rolle 

 Effekter, kunstige som naturlige: forvrængning/distortion, rumklang, ekko/delay, vibrato 

 Stereo, mono, panorering. 

 Forgrund og bagrrund (leadroller overfor understøttende roller) 

 Hook, break & gimmick 

 Call and response 

 Høj og lav aktivitet  

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning 

 Intensiv lytning 

 Gruppe- og individuelt arbejde 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=StgAsIxCP6A
https://www.youtube.com/watch?v=UmiCIKqDpPI
https://www.youtube.com/watch?v=_rBeni3L7Gg
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Titel 5 

 

Musikudøvelse 

Indhold  

 En- og flerstemmige sange fra ind- og udland (udpluk): 

I østen stiger solen op, Sensommervise, Lærkereden,  Kære Linedanser, Julen har bragt velsignet bud, 

Papirsklip (og mange, mange andre af Kim Larsen), Aicha, Go Down Moses, With A Little Help, Halle-

lujah og flere. 

 

 Sammenspil og rotation (udpluk): Johnny Deluxe “Drenge som mig”, Jeff Buckley: “Halleluhaj”, Kim 

Larsen: “Midt om natten”, Lukas Graham: ”7 Years”, Animals: ”House Of The Rising Sun”, Deep Pur-

ple: ”Smoke On The Water og flere,  

 

 

Omfang 

 

Fordelt over hele semestret  

Særlige fokus-

punkter 

 Anvendelse af forskellige instrumenter 

 Samarbejde 

 Grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter 

 Indstudering af for kursisten nye som kendte numre 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Sammenspil 

 Samarbejde i store og små hold 

 Rotation 

 Keyboardworkshop 

 Guitarworkshop 

 Improvisation 
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Titel 6 

 

Særligt studeret emne: Kim Larsen 

Indhold Kim Larsen og hans betydning i dansk musik/kultur. Der laves analyser af en række numre: 

 Kim Larsen: “Christianshavns Kanal” 

 Gasolin: “Det var Inga, Katinka og Smukke Charlie på sin Harley” 

 Gasolin: ”Masser af succes” 

 Kim Larsen: ”Midt om natten” 

 Kim Larsen: ”Flyvere i natten” 

 

Supplerende tekster: 

 Peder Bundgaard: Gasolin’ – masser af succes: Forord, 1973. 

 Johannes Grønager: Rockmusik i tid og rum, s. 21-26 (hook, break og gimmick), 35-37 (form), 118 

(soundbox), s. 86f (groove) 

 

Dokumentarer/Tv-programmer tilgængelige på dr.dk: ”Kim Larsen Folkets Sanger”. ”Gasolin’”, ”Som 

et strejf” 

 

 

Omfang 

 

24-36 lektioner (der tages højde for repetition) 

Særlige fokuspunkter  Fordybelse i et særligt studeret musikemne 

 Musikalske parametre i et stykke klingende musik 

 Lytteteknikker 

 Orientere sig i og analysere klingende musik 

 Orientere sig i en enkel, grafisk gengivelse af klingende musik 

 Definere formen i et stykke musik 

 Anvende fagets terminologi i en diskussion af musik 

 Identificere musikalske parametre 

 Opsøge og anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og virtuelle medier 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Kursistoplæg 

 Gruppearbejde 

 Virtuelle arbejdsformer 

 Cooperative learning 

 

 


