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Jeg hører – jeg glemmer

Jeg ser – jeg husker

Jeg gjør – jeg forstår

Konficus



Musikkens byggesteiner som 
metode 
• Bevisstgjøring
• Ord for musikken
• Helhetlig opplæring

Annmari Wangin



Musikkens byggesteiner

• Rytme
• Klang
• Melodi
• Form
• Dynamikk
• Artikulasjon
• Harmoni

Vi gjør!



Byggesteinene i praksis

• Fra dag én
• Videre i korpsløpet

ØHvilken ballast har musikantene som 
får denne opplæringen?

ØHva om de ønsker å blir dirigenter?



Progresjon

• Klang og intonasjon

• Puls og rytme

• Toneomfang/register

• Flerstemt

• Musikalske tegn og begrep

• Musikalitet

• Gehør og noter

– Tonehøydebevegelser



Hvor rask progresjon?
Det kjente må få stor plass – Jeg kan!
Ukjent bygger på kjent
Gyngehesten og villhesten, Robert Schenk



Læring gjennom lek og 

aktiviteter

• Forbundet med noe positivt

• Barna kan lekens regler

• «Nå skal vi gjøre en lek!»

• Lek og konkurranser



Aktiviteter kan bidra til:

• Innfallsvinkel/metode

• Variasjon

• Konsentrasjon

• Forståelse

• Aktivitet 

• Sosialisering



De første ukene
• Start på null hver øvelse i flere uker
• Lyd
• Herming
• Klang
• Korte stykker med og uten innspilt 

komp
• Musikkhistorier
• LYTTE



”Tradisjonelt”

• Starte forfra og se hvordan det går

• Feilsøking og oppretting



Hvordan effektivisere 
innstuderingen og samtidig gi 
bedre undervisning?
• Jobb grundig med kortere partier og 

stilforståelse med det samme
• Unngå «feil-spilling»
• Krever forberedelser

– Planlegging
– Verktøykasse



Starte andre steder

• Bakerst?

• Bitvis (Bitvis over tid)

• Steder der alle har felles rytme? 

• Form – partier som gjentas?



Metoder for variasjon

• Arbeid med de ulike byggesteinene

• Arbeid gjennom ulike sanser

• Idébank: Faghjulet i kulturskolens 

rammeplan



Faghjulet i musikk
Fra 
Rammeplanen



En ting om gangen

1. Pek på nota, si tu på rytmen
2. Si tu på rytmen og trykk grep
3. Spill!

Hver del gjentas så mange ganger det trengs. Noen grupper kan 
gjenta en del mens andre går videre.
Noen kan gjøre noe annet mens noen instrumentgrupper gjør 
dette.

Skap 
selvstendige 
notelesere!





Ulike måter å innstudere et 
stykke
• Ta utgangspunkt i  byggesteinene eller 

sanser
• Hva utmerker seg i stykket
• Trenger stykke forberedende trening?

PRAKTISKE EKSEMPLER



Bygg opp en låt

1. Start med slagverk

2. Basslinje

3. Mellomstemmer

4. Melodi

Det hender det er lurt å ta melodi før eller samtidig som 

mellomstemmer/andrestemmer.



Mest mulig musikk

• Aktiviser alle ofte

• Benytt flere metoder samtidig

– Ulike musikanter kan gjøre ulike ting 

samtidig

– Bruk faghjulet som idébank?



Spørrende undervisning

• Hva skjer i siste takt?
• Hva står det under notene i fjerde 

takt? Hvordan gjør vi det?
• Skattejakt

-Koble på den nysgjerrige musikanten
-Hva gjør dette med musikanten?



Elevene – Hvem er de?

• Ulike personligheter
• Ulike læringstempo
• Ulike behov

Ulike metoder



Fungerer for alle nivå

Hvordan kan du jobbe med 
dette i eget korps?



Repertoar

• Vårt viktigste verktøy
• I progresjon
• Flerbruk
• Forme musikantene – Hva velger du?
• Ulik stil og ulike taktarter
• Layout
• Lyttekesempler – se etter omfang og 

logikk



Konserter og fremføringer
• Flere oppdrag 

– -Noe å øve mot

• Korte stykker, vær kreativ
• Historier
• Flere vers
• Solister?
• Forberedelser



Samarbeid med hovedkorpset

• Legg til rette for et musikalsk og 

sosialt fellesskap så tidlig som mulig

• Spill sammen

– Solister Eksempel: Spania, Reid Gilje

– Enkle stemmer

• Spill for hverandre

• Lek sammen



Eldre nybegynnere

• Fysisk og psykisk utvikling

• Raskere progresjon

• Kortere korpsløp

• Venner



Hva vil du gjøre allerede 
neste uke?


