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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

December-januar 19/20 

Institution VUC Vestegnen 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Musik C-niveau  

Lærer Nille Elm Falkenfeldt 

Hold 1muC04 19/20 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Tema 1: introduktion til musikfaget 

Titel 2 Tema 2: Rytmer 

Titel 3 Tema 3: Musik og fællesskab 

Titel 4 Tema 4: Klassisk musik 

Titel 5 Tema 5: Popkultur og idoldyrkelse 

Titel 6 Sang og sangteknik 

Titel 7 Musikudøvelse: Sammenspil  

Titel 8 Et særligt studeret musikemne: Musik i 1990’erne  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Tema 1: Introduktion til musikfaget 

Indhold  Introduktion til faget, skolen og hinanden 

 Kort introduktion til musikalsk form 

 Arbejde med Chief 1 og Thomas Buttenschøns ”Alt er godt” – 

både teoretisk og praktisk 

 Intensiv lytning 

 

Omfang 

 

4 lektioner á 45 minutter  

 

Særlige fokuspunkter  Anvendelse af og forståelse for fagets begreber og teorier 

 Grundlæggende begreber og metoder fra musikteori 

 Grundlæggende begreber og metoder fra hørelære 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Individuelt arbejde 

 Intensiv lytning 

 

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

 

Titel 2 

 

Tema 2: Rytmer 

Indhold Elementær rytmetræning 

Rytmeøvelser med forskellige instrumenter 

Nodeværdier 

Egne eksempler, samt kursisternes eksempler på tavlen 

SDS  

Arbejde med Santana: Evil Ways 

Arbejde med Santana: Smooth 

Lytte til Gotye: ”Smoke and Mirrors” og praktisere forskellige taktar-

ter 

 

Grooveskemaer: 

Patsy Cline: ”Crazy” 

Santana: ”Evil Ways” 

 

Omfang 

 

8 lektioner 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 

 Grooveskemaer og deres aktivitetsniveau 

o Aktivitetsniveau 

o Beatmarkering og modrytme 

 Anvendelse af forskellige instrumenter 

 Samarbejde, hvor man er afhængige af hinanden 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Praktiske rytmeøvelser 

 Individuelt arbejde (opgaver) 

 

Retur til forside 
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Titel 3 

 

Tema 3: Musik og fællesskab 

Indhold  

Uddrag af artiklen: ”Fællesskab gennem musik” fra Arbejderen, 25. maj 2011 

Uddrag af musikvideoen ”Fortune Teller” af Simona Abdallah  

Eidfestival 2018 – koncert med Simona Abdallah fra YouTube 

 

Nyhedsudsendelse fra TV2 Østjylland: ”Musik skaber fællesskab.”, (2017) 

 

Ekskursion til Forbrændingen 

 

Besøg på Ungdommens Folkemøde, hvor kursisternes deltog i en workshop 

arrangeret af Roskilde Festival. 

 

 

Omfang 

 

7 lektioner á 45 minutter 

Omfang ca. 5 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Musiklære og hørelære 

 Musikalske parametre studeret gennem væsensforskellige genrers 

musik 

 Væsensforskellige perioders og genrers musikhistoriske og musikkul-

turelle forhold, herunder danske 

 Anvendelse og forsta ̊else af musikalsk-digitale formidlingsformer 

 Kortere tekster med relation til kernestoffet 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

 Samarbejde 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

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

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Tema 4: Klassisk musik 

Indhold Mozart Rondo kv373 i C-dur 

 

Johannes Grønager: C-nøglen – musiklære for C-niveau: side 7-9 (stamtoner), 10-11 

(fortegn), 21-27 (skalaer), 30-36 (treklange). 

 

Identifikation af dur/mol (overfladisk) 

Udarbejde og nedskrive akkorder på noder 

Finde og spille akkorderne på klaver 

 

Eget materiale, der bygger på: 

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

musik, s. 7-20 samt Jacob Jensen: ”Den vestlige kulturs klassiske musik” fra hjem-

mesiden af samme. 

 

 

Omfang 

 

15 lektioner á 45 minutter 

Omfang ca. 15 sider 

Særlige fokus-

punkter 

 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 anvendelse af grundlæggende begreber 

 identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i vestlig 

kunst- og populærmusik 

 Anvendelse af og forståelse for fagets begreber og teorier 

 Grundlæggende begreber og metoder fra musikteori 

 Grundlæggende begreber og metoder fra hørelære 

 Node- og notationskendskab 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Virtuel undervisning 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Tema 5: Popkultur og idoldyrkelse 

Indhold  

Robert Johnson: ”Sweet Home Chicago” 

Elvis Presley: ”Hound Dog” samt musikvideo 

The Beatles: ”A Hard Days Night” samt musikvideo 

 

 Per Reinholdt Nielsen: Rebel og Remix – Rockens historie, om Elvis, s. 26-

29 (uddrag) og om The Beatles, s. 58-59  

 Ernesto Assante: Legendarisk rock, s. 32 + s. 68 (uddrag) 

 Rasmus Rosenørn: ”Beatlemania i Danmark”, taget fra danmarkshisto-

rien.dk (uddrag) 

 Sixten Nordstrøm: Store klassiske komponister, om Mozart, s. 78 + 83 

(uddrag) 

 

Billeder af Robert Johnson, Elvis Presley, The Beatles og Mozart samt citater 

om og af samme musikere 

 

 

Eget materiale der bl.a. bygger på: 

Jacob Jensen: ”Den vestlige populærmusiks historie” fra hans hjemmeside samt 

Bjarne Mørup: Blues og Ejvind Dengsø: The Beatles  

 

 

Omfang 

 

7 lektioner á 45 minutter 

Omfang ca. 5 sider 

Særlige fokus-

punkter 

 Musikalske parametre studeret gennem væsensforskellige perioders mu-

sik 

 Væsensforskellige perioders og genrers musikhistoriske og musikkultu-

relle forhold, herunder danske 

 Anvendelse og forsta ̊else af musikalsk-digitale formidlingsformer 

 Kortere tekster med relation til kernestoffet 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Virtuelle arbejdsformer 

 It-baseret undervisning 

 

Retur til forside 

 

  

uvb-skabelon.doc#ReturForside
uvb-skabelon.doc#ReturForside


 

Side 7 af 10 

 

 

Titel 6 

 

Sang og sangteknik 

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

emner som fx ’Musikudøvelse’: 

 

Enstemmige og flerstemmige sange: 

 Alt er godt 

 Fix You 

 Always Remember Us This Way 

 Nobody’s Man 

 Dance Monkey 

 

Hele holdet har afholdt kordag med Kbh Syd, hvor vi afsluttede med en 

koncert 

Omfang 

 

14 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

 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 

 Samarbejde frem til en koncert 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Eksperimentelt arbejde 

 Korsang 

 

Retur til forside 
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Titel 7 

 

Musikudøvelse, sammenspil 

Indhold  

 Santana: “Evil Ways” 

 Chief 1 & Thomas Buttenschøn: “Alt er godt” 

 Amy Winehouse: “Back to Black” 

 Anne Linnet. “Smuk og dejlig” 

 Back Water Blues 

 Twenty One Pilots: “Heathens” 

 Lukas Graham: “Drunk in the Morning” 

 Leona Lewis: “You Are the Reason” 

 

Afholdelse af julekoncert  

 

Omfang 

 

20 lektioner 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 

 Komponerer egen musik 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Sammenspil 

 Samarbejde 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Rotation 

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

Retur til forside 

 

Titel 8 

 

Et særligt studeret musikemne: 90’er musik 

Indhold Vi har haft fokus på følgende genrer: 

 Grunge 

 Britpop 

 Pop – særligt girlbands & boybands 

 Rap (hip hop) 

 

Vi har lyttet til eksempler: 

 Nirvana: “Smells Like Teen Spirit” 

 Oasis: “Wonderwall”  

 Backstreet Boys: “As Long as You Love Me” 

 Snoop Dogg: “Who Am I (What’s My Name?)” 

 

 Spice Girls: “Wannabe” 

 Alanis Morrisette: “You Oughta Know” 

 

Supplerende tekster: 

Uddrag fra følgende sider: 

 Ditte Giese: 90’er bogen – fortællinger fra det sjove årti, s 49 + 52 + 59 + 61 + 

68-69 + 83 + 85 + 168 + 170  

 Per Reinholdt Nielsen: Rebel og Remix – Rockens historie, s. 238-239 + 248-

255 (grunge), 260-262 + 264-267 (britpop), 285-292 (gangsterrap), 316-326 

(pop) 

 Dorte Hygum Sørensen: Rock – Fra rythm’ n’ blues til mash up, s. 232 

(1990’erne), s.233-237 (grunge), 240 (britpop), 265 (gangsterrap) 

 Johannes Grønager: Rockmusik i tid og rum, s. 21-25 (hook, break og gim-

mick), 35-37 + 41-42 (form), s. 82-87 uddrag (groove), s. 105 + 110-111 + 

114 (sound) 

 Jakob Demant & Charlotte Klinge-Christensen: Boybands & teenagepiger 

(2004), s. 8-15 

 Mariann Due Steffensen: ”90’erne, en historisk parentes”, Information, 27. 

oktober 2009 (uddrag) 

 

 

Omfang 

 

25 lektioner á 45 minutter 

Omfang ca. 50 sider 

Særlige fokus-

punkter 

 Musikhistorie 1990’erne 

 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 
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 Definere formen i et stykke musik 

 Anvende fagets terminologi i en diskussion af musik 

 Identificere musikalske parametre: 

o Form 

o Hook, break, gimmick 

o Instrumentation 

o Sound 

o Groove 

o Melodik 

 Opsøge og anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og virtuelle me-

dier 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Kursistoplæg 

 Gruppearbejde 

 Virtuelle arbejdsformer 

 Cooperative learning 

 Skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 
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