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INNLEDNING  

Fagplan for treblås består av to hoveddeler, en generell delen og en faglige delen. 

Den generelle delen beskriver forhold som danner plattform for all treblås undervisning 

i kulturskolen. I fagdelen beskrives forhold som progresjon og metodikk og den er delt 

inn i 4 nivåer; begynnernivå, mellomnivå, øvre mellomnivå og viderekomment nivå.  

  

GENERELL DEL  

Mål:  

Lærer å spille instrumentet. Musikkglede i fokus.  

  

Organisering av undervisningen:  

 22,5 minutt pr uke i 38 uker.  

  

Øving:  

Jevnlig øving hjemme er med på å gi eleven god opplevelse, mestring, og spilleglede.   

  

Undervisningsmateriell:   

 Bruker litteratur som eks: Midt i blinken, Blåståget, Instrumentspesifikke solostykker.  

  

  

  

  

  

  



FAGDEL  

Begynnernivå  

- Grunnleggende instrumentkunnskap  

- Enkle og korte melodier. Enstemt   

- Jobbe gehørbasert  

- Herming, både visuelt og gjennom øret, både rytme og melodi  

- Samspill -enstemt  

- Grunnleggende teori  

- Spilleglede   

- Delta på konserter  

  

Mellomnivå  

- Klang og tonedannelse  

- Gehørbasert  

- Enkle melodier- litt lengre stykker.  

- Samspill enstemt opp til trestemt  

- Utvikle teorikunnskap-  

- Spilleglede  

- Konsertering  

  

Øvre mellomnivå  

- Klang øvelser  

- Skal øvelser  

- Etyder  

- Kjente litt lengre stykker   

- Samspill – opp til 4.stemt  

- Spilleglede  

- Konsertering  

Viderekomment nivå  

- Klang øvelser  

- Skal øvelser -  Etyder  

- Sololitteratur  

- Samspill – flerstemt  



- Spilleglede  

- Konsertering  

På alle trinn jobbes det med innlæring av små musikkstykker etter gehør, og 

utenatspill.  

Eleven prøver seg på enkel form for improvisasjon og komposisjon. Eleven bør lære 

seg å tolke et notebilde, og bladspille små melodien innenfor den vanskelighetsgraden 

man er på. Elevene bør lære seg å spille alene for å trene selvstendighet, og sammen 

med andre, som en trening i musikalsk og sosial samhandling. Det vil være årlige 

samspillaktiviteter og prosjekter med framføring på konsert som mål. Lærer jobber 

bevisst med det fysiske i forhold til spillestilling og ambouchure, for å unngå 

belastningsskader hos eleven. På alle nivåer jobber vi bevisst med øvingsteknikk for 

å oppøve de tekniske ferdighetene på instrumentet. Minst like viktig er det å jobbe 

med å utvikle musisering og musikalsk fantasi. Musikkformidling vil være en viktig del 

av konsertforberedelser. Musikkglede vil være et mål i seg selv.  

  

 

Organisering av undervisningen 

 

 

- I tillegg til kulturskoledagen 9 mai, skal alle elevene få treblåsseminar en 
lørdag i skoleåret. Enten kun med Øyer-elevene eller både Øyer- og 
Lillehammer-elever. 

 
 

 

  

  
 


