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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin maj-juni 2020 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Musik B 

Lærer(e) Martina Greve Jensen og Mari-Ann Drengsgaard 

Hold 18muB22 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Rytme 

Titel 2 Melodik (introduktion) 

Titel 3 Form (introduktion) 

Titel 4 Rockmusikkens historie 

Titel 5 Klassisk musik  

Titel 6 ”Lyden af de skuldre vi står på” 

Titel 7 Emne: Jamaicas folkelige musik 

Titel 8 Emne: Filmmusik  

Titel 9 Indstudering af nummer med henblik på optræden for publikum 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 

Titel 1 

 

Rytme 

Indhold Musikkundskab – litteratur  

Grønager, Johannes: Nøgle til musikken - grundlæggende musikteori, Systime 1999 

s. 72-84 

 
Musikkundskab – musik  

Musik i forskellige taktarter 

Diverse øvelser i rytmelæsning  

 
Musikudøvelse  

Diverse rytme-øvelser, bodypercussion osv.  

Stevie Wonder: ”Love’s in need of love today” (enstemmig sang) 
Birthe Zander: ”Sensommersang” (kanon) 

”Mi Chiquita quire bembe” (vokal, klaver, key, bas og diverse perc.) 

 

Sammenspil i grupper:  

”Life is a highway” (Vokal, trommer, bas, klaver, guitar) 

“You’re welcome” (Vokal, trommer, bas, ukulele, klaver) 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 5 % 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

o Puls, tempo, taktart,  

o Rytme-notation 

o Nodeværdier 

o At få kendskab til musikalsk notation 

o At samarbejde om indstudering og fortolkning af et nummer 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
 

Titel 2 

 

Melodik 

Indhold Musikkundskab – litteratur  
Grønager, Johannes: ”Nøgle til musikken- grundlæggende musikteori”, Systime 
1999, s. 7-9, 11-12; 13; 22-25  

 
 
Musikkundskab – musik  
Diverse øvelser i nodelæsning på www.jakobmjensen.dk 

”I skovens dybe stille ro” 
USA for Africa: ”We are the world”, 1985 
Alanis Morissette: “Ironic” 

 

 
Musikudøvelse  
Benny Andersen: ”Se, hvilken morgenstund” (enstemmig sang) 
”Waka waka” (to-stemmig sang) 
”Vem kan segla” (Tre-stemmig sang) 
 
Sammenspil i grupper:  
”Hold the line” (Vokal, bas, guitar, klaver, trommer) 
”Killing me softly” (Vokal, bas, guitar, klaver, trommer) 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 10 % 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

• Nodelæsning i g- og f-nøgle 

• Melodisk analyse 

• Dur/mol-skalaer 

• Intervaller 

• Akkorder (treklange) 

• Basal sangteknik 

• At samarbejde om indstudering og fortolkning af et nummer 

 
 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, anvendelse af fagpro-

grammer og mindre skriftlige afleveringer. 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

http://www.jakobmjensen.dk/
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Titel 3 

 

Form 

Indhold Musikkundskab – litteratur  
Aare, Andres m.fl.: Rockmusik i tid og rum. Systime 2000, s. 35-37 og 41- 43  
 
 
Musikkundskab – musik  
Lukas Graham: ”You’re not there”, 2015 
Alanis Morissette: “Ironic”, 1995 

 

 
Musikudøvelse  

Michael Jackson: ”The way you make me feel” (tr., bas, klaver, key, guitar, 

vokal, perc.)  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 5 % 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

• anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i analyse af såvel 
klingende musik som grafiske repræsentationer.  

• Standardformtyper 

• Formleddenes funktion 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, mindre skriftlige afle-

veringer.  
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Titel 4 

 

Rockmusikkens historie  

Indhold Musikkundskab – litteratur  

Oplæg baseret på uddrag af Per Reinholdt Nielsen: Rebel og Remix, Systime, 2011 

 
 
Musikkundskab – musik  

Elvis Presley: ”Hound Dog”, 1956 
Beatles: “A hard days night”, 1964 
ABBA: “Waterloo”, 1974 
Madonna: “Like a virgin”, 1984 
Nirvana: “Smells like Teenspirit”, 1991  

The White Stripes: “Seven nation army”, 2003 

 

Musikudøvelse (i grupper)  

Justin Timberlake: “Can’t Stop the Feeling” 

Lukas Graham: “Strip No more” 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 5 % 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

• Kendskab til rockmusikkens historie med nedslag i de forskellige årtier. 

• Trinanalyse 

• Modal- og bluesharmonik  

• Træning i harmonisk analyse 

• Kendskab til kirketonearter 

• At anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i analyse af såvel 
klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskel-
lige stilarter og genrer  

• At sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, 
kulturel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng.  

• opsøge, bearbejde og anvende fagrelevant kildemateriale  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, projekt-arbejde, mundtlige oplæg  
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Titel 5 

 

Klassisk musik  

Indhold Musikkundskab – litteratur  

Jakob M. Jensen: ”Det vestlige kulturs klassiske musik – kort fortalt”  
 
 
Musikkundskab – musik  

A. Vivaldi: De fire årstider – forår  
J.S. Bach: Violinkoncert i E-Dur, 3. Sats 

W.A. Mozart: Eine kleine Nachtmusik, 1. sats  

Mussorgsky: Udstillingsbilleder 

Erik Satie: Gymnopédie nr. 1  
 

 

Musikudøvelse  

Dona nobis pacem (kanon)  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 5 % 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
  

• vestlig kunstmusik  

• at anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i analyse af såvel 
klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskel-
lige stilarter og genrer  

• at sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kul-
turel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Gruppearbejde/projektarbejde, mundtlige oplæg  
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Titel 6 

 

”Lyden af de skuldre vi står på”  

Indhold  
Musikkundskab – litteratur  
Anders Aare m.fl.: Rockmusik i tid og rum. Systime 2000, s. 106 – 108, 118 - 123 
Michael Holbek: ”Sangskattten remixet”, 2017 (Aarhus Teater) 

 
Musikkundskab – musik  

PH Electro: “Englishman in New York”, 2010 
Sting: “Englishman in New York”, 1987 
DR-pigekoret: ”Dejlig er jorden”  
Gasolin: ”Dejlig er jorden” 
Lyden af de skuldre vi står på (Aarhus Teater): ”Dejlig er jorden”, 2017 
Lyden af de skuldre vi står på (Aarhus Teater): ”Sig månen langsomt hæ-
ver”, 2020 

 

Musikudøvelse 

Folkevise: ”Drømte mig en drøm i nat ”(enstemmig sang) 

J.A.P. Schulz/M. Claudius: Sig månen langsomt hæver (enstemmig sang) 

Bjørnvig/Cantiones: ”Mørk er november” (enstemmig sang)  

C.Chr. Hoffman/Grundtvig: ”Hil dig frelser og forsoner” (sammenspil) 

P. Schierbeck/ H. C Andersen: ”I Danmark er jeg født” (sammenspil) 

 

Supplerende:  
Forestilling på Aarhus Teater: ”Lyden af de skuldre vi står på”, 2020  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 10 % 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

• remix og remediering 

• sound (livelyd <> soundscape)  

• arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre 

med henblik på at udvikle og realisere musikalske udtryk  

• inden for et dansk og internationalt repertoire at synge og spille en- 

og flerstemmige sange og satser og demonstrere musikalsk udtryks-

færdighed 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde og projekt-arbejde.  

 

 

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Poul_Schierbeck
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Titel 7 

 

Emne: Jamaicas folkelige musik 

Indhold  
Musikkundskab – litteratur  
Grønager, Johs.:Nøgle til musikken – grundlæggende musikteori, Systime 1999. s. 43-55  
Gravesen, Finn (red.): Gads Musikleksikon. GAD 2003, (sagdel) s. 962 
Langagergaard, Bente og Dich, Thue de Gros: Regaae på Jamaica. PubliMus 1981, s. 61-
82  

http://www.mentomusic.com/WhatIsMento.htm 
 
Supplerende stof 
https://www.youtube.com/watch?v=s99vIeSnjWY (worksong) 
https://www.youtube.com/watch?v=_Qklj8KPkEg (ringgames) 
The Supersonics: “Second Fiddle”,  
https://www.youtube.com/watch?v=RNzVvhGOe9w 
 
Musikkundskab - musik  
Hear When de Duppy Bawl (maroons musik) fra CD’en “Drums of Defiance”  
Williams, E.: Rough Rider (mento)  
Binger, Charlie: Talking Parrot (mento)  
Ossie, Count: So Long (rasta)  
 
Musikudøvelse:  

Bob Marley: ”Stir it up” (tostemmig sang, guitar, klaver, percussion) 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 25 % 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

• at have en historisk og musikalsk viden om den jamaicanske genre mento  

• harmonisk analyse  

• at anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i analyse af såvel 

klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige 

stilarter og genrer  

• at sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kul-
turel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, mindre skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mentomusic.com/WhatIsMento.htm
https://www.youtube.com/watch?v=s99vIeSnjWY
https://www.youtube.com/watch?v=_Qklj8KPkEg
https://www.youtube.com/watch?v=RNzVvhGOe9w
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Titel 8 

 

Emne: Filmmusik  

Indhold  
Musikkundskab – litteratur  

Pia Rasmussen m.fl.: ”Filmmusikteori”, Musikalsk produktion, Systime, 
https://musikalskproduktion.systime.dk/?id=p195  
Patricio Pock-Steen Fraile: ”Filmmusikkens historie”, Musikipedia, 2018, 
https://www.musikipedia.dk/filmmusik/indblik  
Patricio Pock-Steen Fraile: ”Ledemotiver”, Musikipedia, 2018, 
https://www.musikipedia.dk/filmmusik/fokus#4 
 
 
Musikkundskab – musik (filmklip) 

Sergioe Leone: Once upon a time in the West (uddrag), 1968 (komponist: Ennio 

Morricone) 

Ole Bornedal: Nattevagten (uddrag), 1994 (komponist: Joachim Holbek) 

Barry Jenkins: Moonlight, 2016 (komponist: Nicholas Britell) 

 

 

Supplerende:  

Matt Schrader: Score, 2017  

Birger Langkjær: ”At lytte til film” EKKO, 19.09.03 

Diverse korte klip med eksempler på virkemidler  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 25 % 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

• parafraserende, kontrapunktisk og polariserende musik 

• diegetisk/nondiegetisk musik 

• Ledemotiver  

• Filmmusikkens funktion 

• Filmmusikkens historie 

• At demonstrere kendskab til musikalsk notation 

• At sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, 
kulturel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuel undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

https://musikalskproduktion.systime.dk/?id=p195
https://www.musikipedia.dk/filmmusik/indblik
https://www.musikipedia.dk/filmmusik/fokus#4
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Titel 9 

 

Indstudering af nummer med henblik på optræden for publikum 

Indhold  
 
Musikudøvelse 

”Jingle Bells” (trestemmig sang) 

”Drømte mig en lille drøm” (sammenspil)  

”Oh Come, oh Come Emanuel” (sammenspil)  

Ed Sheeran: “Perfect” (Sammenspil) 

 

(Optræde til fællessamlinger + juleafslutning)  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 10 % 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

• arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med 
henblik på at udvikle og realisere musikalske udtryk  
 

• samarbejde om indstudering, fortolkning og fremførelse af et musi-
kalsk arrangement for et publikum.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Projektarbejde 

 


