
FAGPLAN FOR 

MESSINGINSTRUMENTER  
LÆRER: JON ARNE JOHANSEN OG ERIK SØRLIEN  

  

INNLEDNING  

Fagplan for messinginstrumenter består av to hoveddeler, den generelle delen og den 

faglige delen. Den generelle delen beskriver forhold som danner plattform for all 

messing 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  

Messingundervisningen gjennomføres i hovedsak i samarbeid med kommunens 

skolekorps. De som spiller korpsinstrumenter og som vil stå som medlem i 

skolekorpset får dekket instrument og undervisning gjennom medlemskapet i 

skolekorpset.  

Mål: Det viktigste målet er at eleven får et trygt og godt møte med instrumentene og 

sin lærer. Mestring er et vesentlig element i undervisningen.  

Organisering av undervisningen: Undervisningen skjer på kulturskolens lokaler en 

gang i uka, enten en til en eller grupper. Kulturskolen følger grunnskolens skolerute 

og elevene får 38 undervisningstimer. Hvis det jobbes mot et prosjekt/forestilling, kan 

undervisningen bli gjennomført på litt andre måter.  

Øving:   

For å føle mestring er det viktig at elevene øver jevnt og trutt mellom hvert oppmøte 

på kulturskolen. Foreldrene har en viktig rolle i dette selv om de ikke har noe kunnskap 

på forskjellige instrumenter. De bør motivere og støtte sitt barn til jevnlig øvelse i 

hjemmet.  

Undervisningsmateriell:  

- Blåstoget (melodier med CD komp.)  

- Midt i blinken  

- Korpsnoter  

- Diverse daglige øvelser fra forskjellige lærerbøker  



 

FAGDEL  

Begynnernivå  

- Finne grunnpulsen i musikken  

- Spille enkle melodier prima vista  

- Øve jevnlig og samarbeide med lærer/foresatte om gode øvingsrutiner  

- Spille melodier og rytmemønstre på gehør  

Mellomnivå  

- Bruke treklanger, skalaer og intervaller som notelesingsverktøy  

- Spille enkle melodier prima vista  

- Øve variert og løsningsorientert med stor utholdenhet  

- Opptre på ulike arenaer  

- Dokumentere grunnleggende tekniske kunnskaper på instrumentet  

Øvre mellomnivå  

- Vurdere eget spill  

- Utøve funksjonell instrumentalteknikk  

- Bruke opptak av eget spill som øvingsmetode  

- Samarbeide med andre om produksjoner der ulike kunstutrykk integreres  

- Spille konserter med fordypningsvilje  

Viderekomment nivå  

- Lage langsiktig øvingsplan og arbeide kontinuerlig med å optimalisere 

øvingsmetoder  

- Spille solokonserter  

- Leder planlegging, gjennomføring og presentasjon av konserter - 

 Improvisere i ulike stilarter  

- Instruere og øve med små grupper   

 

Organisering av undervisningen 

 

- Elevene vil få tilbud til å være med i samspill med et 

rockeband utenom den ordinære undervisningen. 

- Samspillgruppe med andre skolekorpselever  

 

 



 
 


