
Fagplan blås  
  

Under kategorien blås tilbyr vi undervisning i følgende instrumenter 

Messing: Tuba, Kornett, Trompet, Trombone, Euphonium, Baryton, Althorn 

Treblås: Tverrfløyte, Klarinett og Saksofon. 

Hovedmålet med undervisningen er at eleven skal oppleve musikkglede og mestringsfølelse 

gjennom å spille et instrument, og undervisningen vil bli tilpasset til elevens nivå, interesse 

og behov.  

Undervisningen er note- og gehørsbasert. Uavhengig av nivå brukes disse musikalske 
verktøyene: puls og rytme, lytting, Prima vista-spill (Bladlesing, spille noe for første gang 
uten å ha øvd på det) og improvisasjon.  Klang, pust og teknikk er essensielle utrykk og 
virkemiddel eleven jobber aktivt med i alle nivåene.  De ulike nivåene bygger på hverandre, 
hvor spilleglede og mestring er gjennomgående på alle nivåer.  
 

Begynnernivå 

 Spilleglede og inspirasjon 

 Bli kjent med instrumentet: munnstilling, holdning og blåseteknikk. 

 Fokus få toner for å skape god grunnlag for videre utvikling.  

 Bli bevisste på pusten som en viktig del av det å spille et blåseinstrument.  

 Mestre automatiseringen av tungeansatser, skifte av grep og notelesing.  

 

Mellomnivå 

 Utvide registeret og samtidig beholde god klang og intonasjon. 

 Utvide lungekapasiteten og samtidig disponere luften riktig. 

 Lære å spille flere tonearter. 

 Videreutvikle fingerteknikken gjennom ulike skalaøvelser 

 Bevisstgjøring av flere typer artikulasjon/ansats.  

  

Viderekommende nivå  

 Få kontroll over toner, klang og intonasjon. 

 Kjenne hvor det er naturlig å puste når vi spiller og konsekvensene i det motsatte 

 Perfeksjonerer ferdighetene i teknikk, fingre og tunge for å forme musikken slik vi 

ønsker. 

 Kjenne til musikkhistorie, forskjellig typer musikk, sjangre og dets betydning. 

 utvikle evne til å reflektere rundt sitt eget arbeid/egen spilling  

 

Det forventes at elevene øver jevnlig hjemme. Her kommer lærerne med gode råd og 

veiledning for å legge opp til gode øvingsrutiner helt fra begynnelsen av. Eleven oppfordres 

til å jevnlig spille konserter, og vil få muligheten til å delta på flere arrangement og konserter 

arrangert av Kulturskolen i løpet av skoleåret.  



 


