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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 18/19 

Institution VUC Vestegnen 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Musik C-A, STX 

Lærer Nille Elm Falkenfeldt  

Hold 1muA01 18-19 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Grundlæggende musikteori 

Titel 2 Hørelære og rytmisk træning 

Titel 3 Musikhistorie (inkl. Dansk musik og etnisk musik)  

Titel 4 Musikudøvelse 

Titel 5 Sang og sangteknik  

Titel 6 Musikkundskabsemne 1: Rock 

Titel 7 Musikkundskabsemne 2: Wienerklassik, Mozarts sonater  

Titel 8 Skriftlig musik 
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Side 2 af 11 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Grundlæggende musikteori  

Indhold Johannes Grønager: Nøgle til musikken – grundlæggende musikteori: Elementær musik-

teori, side 7-21 (toner og nodesystemet), side 22-27 (skalaer – kun dur/mol), side 

28-32 (skalaer – kirketonearterne m.m.) side 33-35 (akkorder). 

 

Johannes Grønager: Nøgle til musikken – grundlæggende musikteori: Harmonisk analy-

se, side 43-61 (akkordanalyse, tonalitet, trinanalyse, funktionsharmonisk analyse). 

 

Johannes Grønager: Nøgle til musikken – grundlæggende musikteori: opgave 1-4 

Samt andre mindre opgaver 

 

Omfang 

 

Ca. 60 timer á 45 minutter 

- omfanget er delvist indarbejdet i de andre emner  

Ca. 50 sider 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Anvendelse af og forståelse for fagets begreber, teorier og metoder 

 Grundlæggende begreber og metoder fra musikteori 

 Grundlæggende begreber og metoder fra hørelære 

 Node- og notationskendskab 

 Elementær satsteknik 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Pararbejde 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 Nedskrive noder i digitale programmer 

 Cooperative learning 

 Virtuelt arbejde 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Hørelære og rytmisk træning 

Indhold  

Lytteøvelser 

Elementær rytmetræning 

Rytmeøvelser med forskellige instrumenter 

Egne eksempler, samt kursisternes eksempler på tavlen 

SDS  

 

 

Omfang 

 

Ca. 40 timer á 45 minutter 

- Omfanget er delvist indarbejdet i flere af de andre emner 

 

Særlige fokuspunkter  

 Træne rytmiske færdigheder 

 Musikudøvelse med brug af krop og stemme 

 Nedskrive rytmer på noder 

 Læse rytmer på noder 

 Harmonisk (funktionstonal) analyse 

 Harmonisering (funktionstonal) 

 Melodisk analyse 

 Hørelære (aflytning af totakters ostinat) 

 

Væsentligste arbejdsformer  Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Praktiske rytmeøvelser 

 Individuelt arbejde 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Musikhistorie (inkl. dansk musik og etnisk musik) 

Indhold Den vestlige kulturs historie 

Dansk og ikke vestlig musik (også under musikudøvelse og sangteknik) 

 

Kort genfortælling af Keld Søren Overgaard og Finn Roar: Træk af den vestlige verden 

musik, s. 7-20 

 

Jacob Jensen: ”Den vestlige kulturs klassiske musik”. Taget fra: 

http://jakobmjensen.dk/musikkurser/historie/klassisk/Klassisk%20musikhistorie.pdf 

 

Jacob Jensen: ”Den Vestlige populærmusiks historie”. Taget fra: 

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

 

Lyttet til eksempler af (kun små udklip af) 

 Gregoriansk munkesang 

 Pierre Passereau: ”Il et Bel et Bon” 

 Bach: ”Cello Suite No. 1” 

 Richard Wagner: ”Der Walkürenritt, Die Walküre” 

 Erik Satie: Gymnopedie nr. 1 

 Arnold Schönberg: Serenade, Op. 24 

 Carl Orff Burana: ”O Fortuna” 

 Stockhausen: ”Gesang Der Jünglinge” 

 John Cage: ”Variations IV” 

 Robert Johnson: ”Sweet Home Chicago” 

 Elvis Presley: “Hound Dog” 

 The Supremes: “Baby Love” 

 James Brown: “I’m Black and I’m Proud” 

 Black Sabbath: “Paranoid” 

 

Omfang 

 

Ca. 12 timer á 45 minutter 

Ca. 15 sider 

Særlige fo-

kuspunkter 

 Musikhistoriske og kulturelle forhold gennem tiderne 

 demonstrere forståelse af musik i en historisk, samfundsmæssig og kulturel 

sammenhæng med anvendelse af grundlæggende begreber 

 Anvende musikfagets metoder, teori og terminologi i analyse af vestlig kunst- 

og populærmusik – herunder dansk musik – og af musik fra ikke-vestlige kul-

turer 

 Opsøge og anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og virtuelle medier 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Virtuel undervisning 
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 Intensiv lytning 

Retur til forside 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside


 

Side 6 af 11 

 

 

 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Musikudøvelse, samspil 

Indhold  

 Camila Cabello: ”Havana” 

 Saybia: ”The Day After Tomorrow” 

 Lorde: ”Royals” 

 Tøsedrengene: “For vi kan ikke leve alene” 

 Lukas Graham: ”7 Years” 

 Eric Clapton: “Let It Grow” 

 Kim Larsen: “Midt om natten 

 Pyrus: “Cool jul” 

 Remee, Soap, Christina: “Let Love Be Love” 

 Anders Matthesen: “Luk drømmene ind” 

 Lady Gaga: “Always Remember Us this Way” 

 

Afholdelse af koncerter 

 

Omfang 

 

Ca. 60 timer á 45 minutter 

Særlige fokuspunkter  Anvendelse af forskellige instrumenter 

 Samarbejde, hvor man er afhængige af hinanden 

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

akkordinstrumenter 

 Indstudering og fremførelse af et musikstykke. 

Væsentligste arbejds-

former 

 Samspil 

 Samarbejde 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Keyboardworkshop 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Sang og sangteknik 

Indhold Vi har sunget forskellige sange, og nogle af dem findes også under andre 

emner som fx ’Musikudøvelse’: 

 

En- og flerstemmige sange: 

 Camila Cabello: ”Havana” 

 Saybia: ”The Day After Tomorrow” 

 Lorde: ”Royals” 

 Tøsedrengene: “For vi kan ikke leve alene” 

 Bobby McFerrin: “Circlesong” 

 Eric Clapton: “Let It Grow” 

 

 

Omfang 

 

Ca. 25 timer á 45 minutter 

Særlige fokuspunkter  Træne basal sangteknik 

 Opvarme og træne stemmer, mavemuskler og brugen af luft under 

sang 

 Træne at synge flere stemmer på én gang og holde sin egen stemme 

 Kendskab til enstemmige sange fra ind- og udland 

 Kendskab til helt nye sange, som ingen på holdet kendte i forvejen 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 6 

 

Musikkundskabsemne 1: Rock 

Indhold Vi har haft særligt fokus på rock i forskellige former 

 

 1950’erne 

 1960’erne 

 1970’erne 

 1980’erne 

 1990’erne 

 

Vi har gennemgået følgende numre 

 

 Elvis Presley: ”Hound Dog” 

 The Beatles: ”She Loves You” 

 The Rolling Stones: ”(I Can’t Get No) Satisfaction” 

 Bon Jovi: ”Livin’ On a Prayer” 

 Nirvana: ”Smells Like Teen Spirit” 

 Nirvana: ”Come As You Are” 

 Gloria Gaynor: “I Will Survive” 

 

Samt været på ekskursion på Ragnarock, rockmuseet i Roskilde med guidet rund-

visning. 

 

Supplerende læsning: 

Per Reinholdt Nielsen: Rebel & remix – rockens historie, side 10-14 (1950’erne), 42-

48 (1960’erne), 98-109 (1970’erne), 162-171 (1980’erne), 138-241 (1990’erne) 

Annemette Kirkegaard, Morten Michelsen m.fl.: Rock i Danmark – Studier i popu-

lærmusik fra 1950’erne til årtusindeskiftet, side 19-22. 

Anders Aare, Johannes Grønager & Poul Rønnenfelt: Rockmusik i tid og rum, s. 22-

26 (hook, break og gimmick), s. 34-43 (form), s. 54-66 (tonalitet og harmonik), s. 

82-91 (groove), s. 104-123 (sound), s. 154-158 (udtryksfelt) 

 

Omfang 

 

Ca. 30 timer á 45 minutter 

Ca. 90 sider 

Særlige fokus-

punkter 

 Musikhistorie 

 Fordybelse i et særligt studeret musikemne 

 Lytteteknikker 

 Lære at anvende musikfagets metoder, teori og terminologi i analyse af 
vestlig populærmusik  

 Lære at anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, genre- 
og stilmæssig art på det musikalske stof 

 Demonstrere kendskab til musikalsk notation 

 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
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 Opsøge, bearbejde og anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og vir-
tuelle medier. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Samarbejde 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Pararbejde 

 Virtuel undervisningsformer 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 7 

 

Musikkundskabsemne 2: Rondo – med fokus på Vivaldis rondoer 

Indhold Vi har lyttet til og analyseret følgende eksempler på musik: 

 

Klassik: 

 Mozart: Eine Kleine Nachtmusik, 1. sats 

 Mozart: Sonate i C-dur, 1. Sats, kv 545 

 Mozart: Sonate i F-dur, 1. Sats, kv 332 

 

Supplerende læsning 

Kjeld Søren Overgaard og Finn Roar: Træk fra den vestlige verdens musik, side 

110-128, s. 146-148 

Finn Egeland Hansen m.fl.: Gads musikhistorie, s. 280-284 (Om perioden 1720-

1820) 

Donald Jay Grout & Claude V. Palisca: A History of Western Music, side 442-

445. 

Sixten Nordström: Store klassiske komponister, om Mozart, side 70-83 

Bendt Joensen: Musik, s. 52-57, s. 96-99 

 

Omfang 

 

Ca. 30 timer á 45 minutter 

Ca. 50 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Musikhistorie 

 Fordybelse i et særligt studeret musikemne 

 Lytteteknikker 

 Lære at anvende musikfagets metoder, teori og terminologi i analyse af 
vestlig kunstmusik 

 Lære at anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, 
genre- og stilmæssig art på det musikalske stof 

 Demonstrere kendskab til musikalsk notation 

 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 Opsøge, bearbejde og anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og 
virtuelle medier. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Virtuelle arbejdsformer 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 8 

 

Skriftlig musik 

Indhold Vi har  

 Arbejdet med arrangering af pop- og rockmusik 

 Lavet mindre opgaver og tidligere eksamensopgaver 

 Arbejdet med nodeprogrammet Primus 

 Arrangeret egne numre 

 Opført egne arrangementer for et publikum 

 

Supplerende læsning 

Johannes Grønager: Groovy!, s. 9-35 

+ dertilhørende opgaver 

Thomas Hammer: Bastarden – arrangementsteknikker til poprock (2017), s. 

3-59 

Thomas Hammers hjemmeside (www.thomashammer.dk)  

Egne opgaver 

 

Omfang 

 

Ca. 85 timer á 45 minutter 

Ca. 100 sider 

Særlige fokuspunkter  Akkordlæsning 

 Satsarbejde i relation til fagets musikteori, det valgte stilgrundlag og 

dets virkemidler 

 Udfærdige en teoretisk konsistent, nodebaseret skriftlig sats 

 Notationspraksis og partituropstilling. 

 Lytteteknikker 

 Demonstrere kendskab til musikalsk notation 

 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Virtuelle arbejdsformer 

 IT-baseret undervisning 

 Skriftlig musik 

 Arrangement 

 

Retur til forside 
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