
Tryggere vei for musikanten
- planlegging og tilrettelegging
En trygg vei for musikanten er for meg en gjennomtenkt plan. 
Jeg snakket om planlegging av undervisning og vi brukte den didaktiske relasjonsmodellen 
som utgangspunkt. 

Hensikten med modellen er å angi hva slags faktorer og relasjoner som bør 
analyseres, når vi planlegger en øvelse eller kanskje et helt korpsår?

Mål:

Eksempel på overordnede mål
Å gi musikantene en meningsfylt hobby som utvikler dem og gir dem mulighet å bruke 
musikk etter avsluttet skolekorps-karriere på ønsket nivå. Å skape musikalske øyeblikk 
som gir mestring og glede.

Eksempel på langsiktige mål: 

• Å få eleven til å fungere i et mer avansert samspill som hovedkorps og etterhvert 
voksenkorps.

• Hva må musikanten kunne før vi går opp i junior?
• Hva må musikanten kunne før vi går opp i hovedkorpset?

Eksempel på kortsiktige mål:
• En øvelse:
• En konsert
• Et samarbeidsprosjekt

Alle mål bør diskuteres med andre dirigenter i korpset, få styret med på laget!
Synliggjør mål for alle i organisasjonen 
Lengst bak legger jeg ved mine egne mål for de første åren i skolekorpset som eksempel, 
husk på at det ikke er et fasit uten mine egne preferanser, det er lov å være uenig:)



DELTAGER FORUTSETNINGER

Vi må vite hvem vi skal jobbe med. For å kunne hjelpe og legge tilrettelegge må vi ha mest 
mulig info.

Musikantens forutsetning:
- Finnes det noen spesielle hensyn å ta, som handicap eller særlige diagnoser?
- Hvor gamle er musikantene? 

Gruppen som helhet sin forutsetning: 
- hvor mange er dem  
- hvordan er instrumentfordelingen
- kjenner de hverandre?
- Når er øvelsen, kommer de slitne og sultne?

Lærerforutsetninger: 
Våre egne forutsetninger kan vi forandre på.
- Dele erfaringer med andre lærere. 
- gå på kurs
- følg med på ny repertoar
- lær et musikkprogram for å kunne skrive om stemmer eller arra selv

RAMMEFAKTORER

Hvilket rom har jeg? Er det plass for bevegelse? Kan jeg bytte om jeg ønsker noe  
annet?
Hva finnes av slagverk?
Hvilke hjelpemidler finnes i rommet?

- Tavle?
- Høyttaleranlegg
- Piano

Hvilket tidsrom skal det øves i?
Hvor lenge?

Har jeg noen assistent, foreldrevakt?

INNEHOLD
Hva skal vi fylle undervisningen med? 
Innholdet må være noe som tar tar tag i det vi har satt som mål. 
Vanskelighetsgraden må passe forutsetningene til musikantene

Noen eksempel på innehold:

Musikkteori
Gehør
Instrumentkunnskap
Samspill og musisering                
Repertoar



Om repertoar: den viktigste forberedelsen vi gjør er å finne riktig repertoar
Pass på at mange aspirantstykker er beregnet på at man er aspirant i en viss alder. Som 
eksempel så er noe litteratur ikke er tenkt for en fløytist i andre klasse som har mye 
kortere fingrer en en musikant i 4. klasse.
Den vanligste feilen en dirigent gjør er å spille for vanskelig musikk. Det er viktig at vi 
bygger musikanter fra grunnen. Grunnleggende samspillskunnskap gir musikanten 
trygghet når denne avanserer opp på nytt nivå i et junior eller hovedkorps.

ARBEIDSMÅTER

Her tenker vi på hvordan vi skal jobbe med innholdet. Det er også her vi tilrettelegger!
Her må vi være kreative og prøve ulike måter for å lære ut det vi ønsker. 

Det er viktig at vi uansett arbeidsmåter prøver å la musikanten være aktiv hele tiden og 
motiverer dem på veien.

Aktivisere, konkretisere og samarbeide for å få musikantene med:
Still åpne spørsmål for refleksjon
- eks. hvorfor skal vi ha ulike styrkegrader? Hvilken stemme er viktigst?
Utøve aktiv lytting gjennom å spørre - hva var bra? Hva likte dere?
Gi ros for inspill  eks- Enig Lea, flott at du hørte det og sa ifra! 

- mye konkret feedback eks: bra crescendo i sax, fint bruk av tunga i starten

Tilrettelegging:

• Skrive om, lettere vanskelige
• legge pausen der den trengs! Den MÅ ikke være til samme tid hver gang
• rolige aktiviteter for å få ned en gruppe
• mer energiaktiviteter til en rolig grupp
• sett sterk elev sammen med svag elev så kan 

EVALUERING:

Etter hver time - hva skjedde, gikk det som jeg planla eller hvorfor blev det som det blev?
Etter hvert semester
Etter hvert prosjekt 

Oftest evaluerer vi selv men det er viktig å gjøre det i gruppe og, ta med styret og kolleger!

Husk å la musikanterne evaluere og! 
Evaluere din egen insats
- filme? 



Mange sider av samme sak
- variasjon som virkemiddel
Vrid og vred på alle stenar og angrip problem fra alle mulige hold.
• Visuellt - se
• Auditivt - høre
• Taktilt - føle

Variasjon på hvordan vi kan øve på et stykke:
- klappe stemmen din, pass på at det er sammen!
- syng stemmen din, klarer vi det på likt? Blir det som et kor? 
- øve på en liten bit åt gangen
- planlegg instuderingen, hvor lang tid skal det ta
- se i gjennom partitur og finn eventuelle problem som kan oppstå og jukse in dem i oppvarming
en vanskelig rytme kan for eksempel spilles i skalaspill på starten av øvelsen.
- spill en instrumentgruppe om gangen. Hold de andre aktive gjennom å gi dem lytteoppgaver på 

dem som spiller
- sett sammen bass og slagverk
- øve melodi og mellemstemme
- sett dem sammen
- lytt på stykket dersom det finnes en innspilling

Variasjon på hvordan du lytter på bandet ditt:

- Spille in å lytt hjemme
- snu deg om - man lytter lett med hjertet når man ser at de ”prøver” å gjøre det rette men kanskje 

ikke får det til.
- la noen annen lytte på  en innspilling. Ofte henger vi oss opp i noe og trenger lit nytt perspektiv
- forandre posisjon, still deg bak korpset.
- flytte på korpset ,

Variasjon på elevens lyttende:

- La musikanten lytte og være dirigent
- sirkeltrening, sett korpset i en ring og dirigere fra midten
- stå på forskjellige plasser i rommet
- gjør dem aktive gjennom å spørre spørsmål, ”spiller vi balansert, høres alle?”

Variasjon på kommunikasjon:

- Variere tonen på din stemme, det gjør at musikantene følger mer med. 

- Vi kan si samme sak på ulike måter. 
Vi blir inspirert på ulike måter av ulike forelesere uansett om de foreleser om det samme. 
Variasjoner på hvordan du uttrykker deg hjelper å fenge ulike typer barn.
- Er språket enkelt nok?
- Sier vi for mye?  Noen ganger prater vi så mye at det blir mer snakk en spilling på en time.

På hvor mange måter kan du snakke om noteverdier? Finn ulike måter å forklare for å ha større 
sjanse at nå igjennom til alle musikanter.

Dirigering og respons på dirigering er kommunikasjon.

Hva sier jeg med min dirigering?  -respons - ser de opp - reagerer de? - Skjønner musikantene hva 
jeg vil?



Variasjon på konserten:

En gøy måte å få en variert konsert som og gjør øvelsene mer variert

- Tegnefilm: 
Her kan vi jobbe med dynamikk, styrkegrader og uttrykk på hvert enkelte elevs nivå. Bruk 
musikkbegreper så mye som mulig. eks:  ”Så du mener at vi skal spille crescendo når katten 
kommer nærmere?”   ”Så tonene skal spilles stakkato når musa går, og tenuto når katten går?”   
”Ska det være fortissimo når smellen kommer?”  ”så du mener at klarinettene må spille piano når 
musen sniker seg?”

-Musikeventyr:
Fin måte å gjøre de første konsertene lit lengre for de små musikantene som ikke rekker å øve in 
så mange minutter med musikk. Her får de en følelse av å være en større del av konserten. 
Jeg starter eventyret og barna hjelper meg å skrive. Vi hjelps åt å bestemme lydeffekter. Pass på 
at alle får en oppgave. Noen trenger en gruppeoppgave mens andre gjerne vil ha et sololyd. De 
som har kommet lit lengre frem kan spille et par takter på en melodi.
Her kan vi jobbe med dynamikk, styrkegrader og uttrykk på hvert enkelte elevs nivå, Bruk 
musikkbekgreper så my som mulig. La dem utforske hvordan de kan bruke instrumentene sine på 
ulike måter, hvilke lyd kan vi lage? klaffleyder kan bli et fint regnlyd i bakgrunnen for ex.

Musikaler

En kjempekoselig måte og jobbe der barna får prøve seg på både dans, skuespill og får erfarenhet 
av en ”større” oppsetning. Skaper samhørighet! Krever ekstra jobb for dirigent men er verdt det!
Finn stykker som passer korpset og lag en fortelling rundt dem.



MUSIKKLEKER
Jeg bruker musikkleker for å variere undervisningen. 
Det hjelper meg å jobbe med et tema i lengre tid enn det barna har tålmodighet og 
konsentrasjon til.  
Variasjon er viktig for å holde barna konsentrert hele øvelsen. 
For meg er det viktig at musikkleken leder til noe. Enten i form av læring, øving eller for å 
jobbe med det sosiale samspillet i gruppen. 
Noen av aktiviteter er korte og egner seg fint som et avbrekk på samspill, andre tar lit 
lengre tid og passer bedre på seminar.

Her kommer noen tips på leker/øvelser jeg gjør!

Hold opp to fingrer mens du dirigerer.

Plutselig i et stykke holder du opp venstre hånd og viser 1-5 fingere. Når du stopper opp senere be 
dem om å lukke øynene og vise med sine egne hender hvor mange fingrer du hold opp. Gjør det 
samme etterpå, da vil flere følge med. Når de fleste ser opp og får med seg hva du viser viser du 2 
tall, be dem om å lukke øynene og vise, de fleste har bare fått med seg det første.

Formål: å trene oppmerksomhet
.

Se opp -leken
informer korpset om at du kommer å se på musikerne. Om musikanten klarer få øyekontakt mens 
du ser på dem flytter du din kontakt videre. Om noen ikke ser opp slår du av musikken. 
Leken går altså ut på å få musikantene å spille hele stykket uten at jeg slår av. Det blir bandet mot 
dirigenten.

Formål: trene oppmerksomhet og utholdenhet, bør brukes på et stykke som sitter greit og som du 
ønsker mengdetrening og repetisjon på.

Hvem mangler-leken (en favoritt)
variant: hvem spiller

Et barn står med ryggen til korpset og får lytte på en passasje i et stykke. Neste gang 
barnet hører den samme passasjen har dirigenten bedt en instrumentgruppe være stille. 
Musikanten skal nå prøve å høre hvem som er mangler i lydbildet.

Formål: Få lyttetrening, hvordan høres andre instrumenter ut. Hvordan høres det ut foran 
korpset. En super mulighet for å få terpe på noe mange ganger. Plutselig godtar barna at 
man spiller 8 takter 1000 ganger om og om igjen.
Gjennomføres når musikken er innstudert og du vil terpes.

Klapp/spille-leken:

Alle står ring og sender taktfast en send rundt en tone/klapp i dirigentens tempo. Ikke for 
tidlig eller sent. Ved dobbeltklapp snur retningen. Den som klapper/spiller på feil sted ryker 



ut. Når det er to igjen blir det musikkquiz-duell. (la dem øve masse før det er konkurranse 
eller vil de samme alltid åke ut uten å ha lært noe)

Formål: trene konsentrasjon, time, forberedelse på å spille til time,

Finn din partner
Alle får lapper med rytmer. Det gjelder å finne den som har den samme rytmen som deg. Når man 
møtes klapper man rytmen for hverandre, hvis den er lik setter man seg ned. 

Leken kan og brukes på symboler. Crescendo med skrift på den ene lappen <  som symbol på den 
andre. (men da må barna kunne lese)

Kjenner du sangen?
Skriv ned to takter på starten av en sang og se om de kan finne ut hvilken det er

Hviskeleken - men man dunker/banker rytme på ryggen til kompisen i stedet for å viske 
noe. Kompisen banker videre på neste som igjen banker videre på neste.

Styrkegradsleken
Korpset spiller medens et barn får stå foran og velge styrkegrad med to skilt. 
Barna øver seg på sterkt og svakt og på å se opp og følge med. Som bonus får man mye spilletid 
og repetisjon da flere barn selvsagt vil prøve å bestemme. Denne oppgaven er fin for barn som 
ikke liker å snakke foran andre, Det er lettere å bare vise noe.. 
Bør bare brukes på et ferdig innstudert stykke som trenger mengdespilling.

Hjelpedirigenten:

En får stå foran korpset ved din side og må finne på noe som var bra og noe som kan 
forbedres.

Formål: Vi lytter og analyserer, 

Rytmekort:
Gjennom å bruke rytmekort kan man finne mange mulige gjetteleker eller la 
musikantene komponere egne rytmesanger som alle kan spille. 

La barnen holde små korte foredrag om ulike musikkteoretiske ting. La dem leke lærer for de 
andre. Det er fint å se hvordan de selv setter ord på det  (som forhåpentligvis) de kan. 

”Idag skal vi snakke om styrkegrader” Be dem være kreative og vise med instrumenter og bilder.

fylle i ark der vi øver oss på notenavn. Jeg skriver et personligt til alle og tar med 3 ex. De fyller i 
alle 3, hvis man vil kan man ta tiden og se om de gjør det fortere og fortere. Kan bli en koselig 
stund
ulike teoriøvelser på ark. 

Bygge identitet til instrumentet gjennom og tegne det, lag et kollage på veggen i korpset sine 
lokaler. 

Male musikk, legg frem et langt ark fra rull over gulvet og ta frem malerpensler og farve. Sett på 
et stykke og la dem male musikken. 
Spille på klokker, boomwhackers, kazoo.



Læringsmål Aspirantkorpset (1 år):

Beherske følgende noterverdier - både teoretisk og praktisk:
• helnote
• punktert halvnote
• halvnote
• firedel
• åttendedeler

Få kjennskap til og klare spille med hjelp av andre:
• Punktert firedelsnote

Lese og spille enkle rytmer satt sammen av nevnte noteverdier

Beherske følgende styrkegrader både teoretisk og praktisk:
• p
• mf
• f

Kjenne til følgende styrkegrader:
• pp
• p
• mp
• mf
• f
• ff

Skal beherske følgende symboler både teoretisk og praktisk:
• fermate
• b-fortegn innenfor eget nybegynnerregister
• #-fortegn innenfor eget nybegynnerregister
• crescendo
• decrescendo
• staccato
• tenuto
• legato
• repetisjonstegn

Spille sammen med andre musikanter i 4/4-takt og 3/4-takt

Å i samspill klare å jobbe med:
- Balanse
- Rytmikk

Kjenne notenavn i sitt register og spille klingende Bb-durskala
Læringsmål Juniorkorpset (2-3år):



Beherske følgende noterverdier både teoretisk og praktisk:
- helnote
- punktert halvnote
- halvnote
- firedel
- åttendedeler
- Punktert firedelsnote
- sekstendeler

Få kjennskap til og klare spille med hjelp av andre:
- Åttendedelstriol

Lese og spille enkle rytmer satt sammen av ovenstående note- og pauseverdier.

Beherske følgende styrkegrader både teoretiskt og praktiskt:
- pp
- p
- mp
- mf
- f
- ff

Skal beherske følgende symboler både teoretiskt og praktiskt:
- fermate
- b-fortegn innenfor eget register
- #-fortegn innenfor eget register
- crescendo
- decrescendo
- staccato
- tenuto
- legato
- marcato
- repetisjonstegn med hus
- D.C al coda mm. 

Forstå forskjell på dur og moll

Spille sammen med andre musikanter i 4/4-takt, 3/4-takt, 6/8-delstakt og 2/4-takt

Å i samspillet klare å jobbe med:
- Balanse
- Rytmikk
- Klang

Kjenne notenavn i eget register og spille Bb og F-durskala (natura)




