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Brasslek - en introduk/on /ll bleckblåsinstrumentens värld, där man lär känna
korne8, valthorn och baryton på e8 lekfullt sä8.



Brasslek

• Metod för kulturskolans verksamhet 

• Riktar sig 6ll elever i årskurs e8 och två. 

• Brasslek är en förutbildning 6ll instrumentalundervisning.

• Genom lek och e8 undersökande arbetssä8 försöker vi nå barnen och skapa e8 intresse för 
brassinstrument. 

• Vi arbetar med puls, rytm, gehör och våra instrument.

• Brasslek har blivit en metod för a8 rekrytera elever 6ll kulturskolans verksamhet. 



Hur kom Brasslek 
-ll?

Upplevelsen av a* elever spelade var ton för 
sig istället för i fraser

Puls och rytm



Frivillig verksamhet

• Man anmäler sig ;ll brasslek

• E?er skol;d
• 75-100 % fortsä*er in på 

instrumentalundervisning brass



Rekrytering

• Musiksaga

• Instrumentvisning
• Om inte grupperna är fulla är vi ute på 

skolor och visar upp vår verksamhet under 
året



1995
Brass

Ämneskurs ca 70 elever

Lärare 3 instrumental-
lärare



2021
Brass

Ämneskurs ca 200 elever

Brasslek ca 80 elever
Lärare 6 instrumental-

lärare



Undervisningsform

• Gruppstorlek

• Antal grupper
• Var undervisningen är förlagd

• E* lek;ons;llfälle per vecka



Instrument

korne*er

valthorn (barnhorn)
baryton

short cut



Toner

• Bb, C och D (klingande)

• korne5 C D E

• horn F G A

• baryton Bb C D

• Eb, F och G  (klingande)

• korne5 F G A

• horn Bb C D

• baryton Eb F G



Solfege

 
 
 

 
 



Material

År e5 
• Sånger som vi gör fill ins Dll

År två
• Lär sig skriva noter i e5 häGe
• Spelböcker



Första året

Instrument
• andning
• hur man packar upp och ner 

instrumentet
• hur man får ljud i instrumentet
• hur man håller i instrumentet
• provar alla instrument
• spelar enkla rytmer på instrumentet
• lär sig a* spela tre toner



Rytmik

• stora rörelser
• inlärning genom rörelser

• bas, mellan och diskant, 
å*ondelsnoter, Wärdedelsnoter och 
halvnoter

• puls och rytm



Sång

• musikalisk upplevelse
• rytmiska fill ins på instrumentet



En musiksaga

• En musiksaga ;llsammans med alla 
brasselever från årskurs 1.



Andra året

Instrument

• väljer e* instrument som man spelar 
på under hela året

• spelar upp ;ll fyra toner
• lär sig noter

• spelläxa



Rytmik

• samma som första året fast mer 
avancerat

Sång
• små arrangemang blandade med 

spel och sång

Musiksaga eller en konsert
• En musiksaga eller en konsert 

;llsammans med alla elever från 
årskurs 2



Upplägg på 
en lek6on

• inmarsch 
• socialt samtal 
• upprop
• välkomstsång 
• andnings-, läpp- och munstycksövningar
• instrumentet 
• rytmikövningar
• hej då sång



Lek6on 5

Material )ll lek)onen:

CD med intågsmusik och avslappningsmusik

Stortrumma

Instrument Dll alla elever

Spritserve5er

• Eleverna ställer upp utanför undervisningsrummet på en rad 
när vi säger: Hej, nu är det dags a5 starta lekDonen.
Intåg: följa John Dll March of the Cobblers. 

• Upprop

• Vi sjunger Nu ska vi spela på trumma. Här övar vi på a5 spela 
och sjunga starkt, svagt, långsamt och snabbt. Vi byter nyans 
och/eller tempo samDdigt som det är nästa elevs tur a5 ta 
över stortrumman.



• Andning: Eleverna ligger på golvet och lyssnar på musik 
samDdigt som läraren talar lugnt Dll dem. Hen ber dem ha en 
hand på magen så de känner a5 magen går ut när man andas 
in och in när man andas ut. De5a upprepas si5ande. Vi 
använder oss av Concierto de Aranjuez från filmen Brassed Off. 
EGer övningen brukar vi diskutera vilka instrument de hörde 
på inspelningen.

• Läppar: Härmisar - läraren spelar enkla rytmer på läpparna 
och eleverna härmar

Eleverna hämtar instrumenten och packar upp dem, lägger dem 
framför sig på golvet och har munstycket i handen.

• Munstycke: Härmisar - Läraren spelar starkt och svagt på 
munstycket. Till exempel tre svaga toner och en stark ton, 
eleverna härmar.
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• ”Dirigenten”

• Spela, spela

• Vi övar på Do och Re enligt följande 
rytmmönster. De5a upprepas varje lekDon.

• Vi sjunger först och spelar sedan Tvåtonslåten. 
Denna gång låter vi halva gruppen spela Do och 
halva spela Re. Sedan byter vi så de som spelade 
Do får spela Re osv. EGer det får alla spela låten i 
sin helhet.



• Vi både sjunger och spelar Vi spelar brass.

EGer varje sångfras spelar eleverna två \ärdedelsnoter på de toner som 
står nedan. 

Vi spelar brass. Do Do Tu]

Det är korneC Do Do Korne]ster 

och valthorn med Re Re Hornister

och baryton. Do Do Barytonister 

Vi kommer varje vecka hit

för aC få lära oss musik.
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• Hös5ema: Vi läser Woschi woschi som är en rytmikramsa. Den 
är väldigt mysig när det börjar bli höst och kallt ute. Vi lär oss 
första och andra versen och gör rörelser som passar Dll texten. 
Vi avslutar med a5 frysa Dll is-statyer och står helt sDlla Dlls 
vårsolen börjar D5a fram. Vi smälter långsamt, långsamt ner 
Dll en va5enpöl. Pianot visar de5a med a5 klä5ra ner från 
diskanten Dll basen på pianot.

• Vi avslutar lekDonen med sången Nu är det slut med rörelser.



Erfarenheter

• spelar i fraser istället för var ton för 
sig

• bra pulskänsla

• förstår noter både läsa och skriva

• sjunger helt naturligt



• det känns naturligt a5 spela i en 
stor ensemble

• bra känsla för klangfärger hos de 
olika brassinstrumenten

• vana vid a5 ha en spelläxa

• fler elever som spelar 
brassinstrument



Vår filosofi

• Skapa en miljö som gör a5 elever blir nyfikna och 
intresserade. 

• Rytmiken genomsyrar allt.

• Skapa utrymme för det reflekterande samtalet.

• Långsam noDnlärningen som bygger på a5 barnen 
själva ska uaorska och upptäcka.

• Fasta ramar och tydligt innehåll är bra för alla barn 
men nödvändigt för en del.



Vi behöver ge barnen 
förutsättningar så att

de får möjlighet att utvecklas

de får stimulans
de får uppgifter de klarar av
de blir utmanade
de får känna gemenskap
de får musicera på sin nivå
de får känna sig som musiker
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