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EKSTRAOPPGAVER

INNHOLD

G = Gruppeoppgave, I = Individuell oppgave, L = Lytteoppgave

DEL 1: Vi spiller etter GEHØR 

Melodi Aktivitet Oppgave Side

Leksjon 1  Varme brød Imitasjon G 6
Akkompagnement G 6
Komponering I 6

Leksjon 2  Vugge, vugge barnet Dialog-spilling G 6
Imitasjon G 6

Leksjon 3  Grieg: Morgenstemning Lytting og tegning L 6

Leksjon 4  Lirum larum Akkompagnement G 7
Imitasjon G 7
Komponering og 
imitasjon G 7

Leksjon 5  Stenge, stenge sauegård Dialog-spilling G 7
Imitasjon G 7
Komponering og 
imitasjon G 8
Samspill med 
akkompagnement G 8
Kanon-samspill G 8

Leksjon 6  Tsjaikovskij: Symfoni nr. 4, 
4. sats  Lytting og tegning L 8

DEL 2: Vi spiller etter NOTER

Leksjon 7  Danse, danse pjokkum Komponering G 8
Rytmekort I og G 9
Melodikort I og G 9
Noteoppgave I 10
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Leksjon 8  Min vesle grå katt Komponering G 11
Rytmekort I og G 11
Melodikort I og G 11
Komponering I 12

Leksjon 9  Bach: Koral fra Kantate
nr. 147 Lytting og tegning L 13

Leksjon 10  Nisser og dverge Samspill G 13
Analyse G 13
Imitasjon G 13
Melodikort I og G 13
Noteoppgave I 14

Leksjon 11 Kongen rå’r for borgen Samspill G 15
Melodikort I og G 15
Notetrening I 16

Leksjon 12 Mozart: Tema med 
12 variasjoner Lytting og tegning L 17

DEL 3: Vi arbeider med RYTME

Leksjon 13 Store klokker Rytmetrening G 17
Navnerytme G 17

Leksjon 14 London Bridge Rytmetrening G 18
Rytmekort I og G 18

Leksjon 15 Napoleon med sin hær Rytmesending G 18

Leksjon 16 Oh, When The Saints Imitasjon G 18

Leksjon 17 Vivaldi: Høsten fra De 
fire årstidene Lytting og tegning L 18

DEL 4: Vi arbeider med AKKORDER

Leksjon 18 Vesle guten oppi bakken Samspill G 19
Gjemsel med 
musikalske hint G 19
Akkordoppgave G 19
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Leksjon 19 Strikkevise Samspill G 19
Komponering I 20

Leksjon 20 Alle fugler Samspill G 20
Akkordoppgave I 20
Akkordkort I og G 20

Leksjon 21 Kjenner du Lotte, min venn Samspill G 20

Leksjon 22 Music, Music, Music Samspill G 21
Akkordkort I og G 21

Leksjon 23 Bro, bro brille Samspill G 21
Akkordkort I og G 21

Leksjon 24 Beethoven: Fiolinkonsert 
i D-dur, 3. sats  Lytting og tegning I 22

DEL 5: Vi arbeider med FORM

Leksjon 25 Skandinavisk folketone Pedaltrening og 
improvisasjon G 22

Leksjon 26 Mikkel rev Spørsmål og svar G 23
Komponering I 24

Leksjon 27 Ved veien lå et hus Komponering G 25
Komponering G 25
Gjemsel med staccato- 
og legato-hint G 25

Leksjon 28 Fru Musica Komponering G 25

Leksjon 29 Fader Jacob Komponering G 26

Leksjon 30 Haydn: Symfoni nr. 94, 
2. sats Lytting og tegning I 26
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DEL 1: Vi spiller etter GEHØR

LEKSJON 1
Første leksjonsmelodi: Varme brød

GRUPPEOPPGAVER
Imitasjon
Elev 1: Spill regnværstykket som du har laget.
Elev 2: Forsøk å spille det samme regnværstykket som elev 1 spilte.

Akkompagnement
Elev 1: Spill Varme brød med begge hender. 
Elev 2: Akkompagner elev 1 ved å bruke toner fra de svarte tangentene slik du har lyst. 

INDIVIDUELL OPPGAVE
Komponering
Lag et stykke som du kaller Regnvær ved å spille på de svarte tangentene. Bestem om
regnværet skal være stort eller lite og om du vil spille svakt eller sterkt.

LEKSJON 2 
Første leksjonsmelodi: Vugge, vugge barnet

GRUPPEOPPGAVER
Dialog-spilling
Spill Vugge, vugge barnet som en samtale mellom dere og bli enige om dere skal spille
de forskjellige strofene svakt eller sterkt. 

Imitasjon
Legg en finger på hver av tonene i hver deres gruppe med to svarte tangenter. 
Ikke se på tangentene, men spill og lytt til de to tonene. 
Elev 1: Spill en av tonene i gruppen.
Elev 2: Spill den samme tonen som elev 1 spilte i sin gruppe.
Gjør det samme med gruppen med tre svarte tangenter.

LEKSJON 3 
Leksjonsmelodi: Tema fra Morgenstemning av Edvard Grieg

LYTTEOPPGAVE
Lytt til innspillingen av musikken med orkester. Tegn en tegning som beskriver noe av
den stemningen du opplever når du hører på musikken.
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LEKSJON 4 
Første leksjonsmelodi: Lirum larum

GRUPPEOPPGAVER
Akkompagnement
Elev 1: Spill Lirum larum i C-dur.
Elev 2: Sett til et kvintintervall der du synes det passer. Lytt godt til melodien så 

samspillet blir fint.

Imitasjon
Legg høyre hånd i femfingerposisjon på de hvite tangentene fra hver deres C. Spill
samtidig de fem tonene i femtonegruppen oppover og nedover klaviaturet noen 
ganger uten å se på tangentene. Lytt godt til hver tone. 
Elev 1: Spill en av tonene i femtonegruppen.
Elev 2: Spill den samme tonen i din femtonegruppe. 
Gjør dette med alle tonene i femtonegruppen, både med høyre og venstre hånd. 

Komponering og imitasjon
Legg høyre hånd i femfingerposisjon fra C. Ikke se på tangentene. 
Elev 1: Lag en liten melodi på tre toner. Begynn gjerne på C.
Elev 2: Spill den samme melodien som elev 1 spilte.
Lag flere melodier. Bruk begge hender. 

LEKSJON 5 
Første leksjonsmelodi: Stenge, stenge sauegård

GRUPPEOPPGAVER 
Dialog-spilling
Spill Stenge, stenge sauegård som en samtale mellom hendene. 
Elev 1: Spill første melodistrofe høyt oppe på pianoet. Vil du spille forte eller piano?
Elev 2: Spill andre melodistrofe midt på pianoet. Vil du spille denne forte eller piano?
Gjør på samme måte med de to neste melodistrofene. 

Imitasjon
Legg høyre hånd i femfingerposisjon i moll fra hver deres C. 
Spill samtidig de fem første tonene i mollskalaen oppover og nedover klaviaturet noen
ganger uten å se på tangentene, og lytt godt til hver tone. 
Elev 1: Spill en av tonene i femtonegruppen.
Elev 2: Spill den samme tonen i din femtonegruppe. 
Gjør dette med alle tonene i femtonegruppen, både med høyre og venstre hånd.
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Komponering og imitasjon
Legg høyre hånd i femfingerposisjon i moll fra hver deres C. Ikke se på tangentene.
Elev 1: Lag en liten melodi i moll på tre toner. Begynn gjerne på C.
Elev 2: Spill den samme melodien som elev 1 spilte.
Lag flere melodier. Gjør det samme med venstre hånd.

Samspill med akkompagnement
Elev 1: Spill melodistemmen til Stenge, stenge sauegård i c-moll med bare høyre hånd

eller med begge hender. 
Elev 2: Lag en akkompagnementsstemme for venstre hånd der du spiller kvintinterval-

let fra C, slik du har lyst til. Spill tonene i kvintintervallet samlet eller etter hver-
andre.

Kanon-samspill
Elev 1: Spill melodistemmen til Stenge, stenge sauegård i c-moll med høyre hånd. 
Elev 2: Spill melodistemmen med høyre hånd, men begynn først når elev 1 har spilt

fire toner, det vil si etter ordene ”Stenge, stenge” i teksten. På denne måten
spiller du melodien i kanon med elev 1. 

LEKSJON 6 
Leksjonsmelodi: Tema fra Symfoni nr. 4, 4. sats av Peter I. Tsjaikovskij

LYTTEOPPGAVE
Lytt til innspillingen av musikken med orkester. 
• Satsen starter med et annet tema enn det du har lært. Hva synes du er forskjellen
på dette temaet og ”ditt” tema? 

• Hvor hører du det første temaet (tema 1) og hvor hører du ”ditt” tema (tema 2) i
satsen? 

• Lag gjerne en tegning som beskriver noe av den stemningen du opplever når du
hører på musikken.

DEL 2: Vi spiller etter NOTER

LEKSJON 7 
Første leksjonsmelodi: Danse, danse pjokkum

GRUPPEOPPGAVE
Komponering
Elev 1: Lag begynnelsen på en melodi i 4/4 takt. 
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Elev 2: Lag en fortsettelse på melodien til elev 1.
Fortsett med å lage hver deres del av melodien til dere har fått den så lang dere ønsker.

INDIVIDUELL OPPGAVE / GRUPPEOPPGAVE
Rytmekort
Spill med Lyserøde rytmekort 1 og Mørkerøde rytmekort 1A. 

Melodikort
Spill med Lyseblå og Mørkeblå melodikort 1.
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INDIVIDUELL OPPGAVE
Noteoppgave
Skriv navn på notene nedenfor og finn ut hvilken sang dette er. Notene er notert i
både G-nøkkel og F-nøkkel. Spill deretter melodien etter noter.
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LEKSJON 8 
Første leksjonsmelodi: Min vesle grå katt

GRUPPEOPPGAVE
Komponering
Elev 1: Lag begynnelsen på en melodi i 3/4 takt. 
Elev 2: Lag en fortsettelse på melodien til elev 1.
Fortsett med å lage hver deres del av melodien til dere har fått den så lang dere ønsker.

INDIVIDUELL OPPGAVE / GRUPPEOPPGAVE
Rytmekort
Spill med Lyserøde rytmekort 1 og Mørkerøde rytmekort 1B.

Melodikort
Spill med Lyseblå og Mørkeblå melodikort 1.
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INDIVIDUELL OPPGAVE
Komponering
Nedenfor ser du begynnelsen på en melodi. Spill denne begynnelsen og lag en 
avslutning. Skriv avslutningen inn i notesystemet.
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LEKSJON 9 
Første leksjonsmelodi: Koral fra Kantate nr. 147 av Johann Sebastian Bach

LYTTEOPPGAVE
Lytt til innspillingen av musikken med orkester.
• Hvor mange ganger hører du den delen av koralen som du har lært?
• Når hører du orkesteret i løpet av stykket? 
• Når hører du koret i løpet av stykket? 
• Hvilke forskjeller synes du det er på det koret synger og det orkesteret spiller?
• Lag gjerne en tegning som uttrykker noe av den stemningen du opplever i koralen.

LEKSJON 10 
Første leksjonsmelodi: Nisser og dverge

GRUPPEOPPGAVER
Samspill
Elev 1: Spill melodistemmen til Nisser og dverge med høyre hånd. 
Elev 2: Spill motstemmen med venstre hånd. Lytt godt til melodistemmen som elev 1

spiller slik at samspillet blir fint.

Analyse
Elev 1: Spill først tonen C og deretter en annen tone i C-durskalaen uten at elev 2 ser

hvilken tone du spiller.
Elev 2: Bestem skalatrinnet til den andre tonen elev 1 spilte. Spill så tonen.
Lag flere slik oppgaver til hverandre. La den første tonen alltid være C.

Imitasjon
Elev 1: Lag en liten melodi som har tre til fem toner og som begynner på C. 
Elev 2: Spill den samme melodien som elev 1 spilte.
Lag flere melodier og bruk gjerne flere toner.

INDIVIDUELL OPPGAVE / GRUPPEOPPGAVE
Melodikort
Spill med Lyseblå og Mørkeblå melodikort 2.
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INDIVIDUELL OPPGAVE
Noteoppgave
I notelinjene nedenfor finner du en liten fortelling hvor noen bokstaver mangler. 
Finn bokstavene ved å skrive notenavnene på linjene under notesystemene. 
Les til slutt fortellingen. 
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LEKSJON 11 
Første leksjonsmelodi: Kongen rå’r for borgen

GRUPPEOPPGAVE
Samspill
Elev 1: Spill både melodistemmen og motstemmen i Kongen rå’r for borgen i F-dur.
Elev 2: Sett til kvintintervallet mellom 1. og 5. trinn i tonearten der du synes det passer. 
Spill på samme måte i D-dur. Forsøk også å spille slik i C-dur.

INDIVIDUELL OPPGAVE / GRUPPEOPPGAVE
Melodikort
Spill med Lyseblå og Mørkeblå melodikort 3.
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INDIVIDUELL OPPGAVE
Notetrening
Skriv notene i notesystemet under notenavnene. Ut fra de oppgitte starttonene i
begynnelsen av hver linje kan du se om notene skal skrives i G-nøkkel- eller F-nøkkel-
systemet, ikke skriv der det står pauser. Spill til slutt melodien. Hvilken sang er dette?
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LEKSJON 12 
Leksjonsmelodi: Tema fra 12 variasjoner over Ah! Vous dirai-je, Maman
av Wolfgang Amadeus Mozart

LYTTEOPPGAVE
Lytt til originalinnspillingen av musikken. 
Du vil først høre temaet som du har lært deg, og deretter kommer variasjonene.
• Lytt først bare til temaet mens du ser på notene. Noen steder har Mozart ”pyntet”
litt på melodien. Sett et merke i noten din der du hører at det er forskjell på det
som spilles og det du ser på notene. 

• Mozart har laget mange variasjoner over dette temaet. Kjenner du igjen temaet i de
forskjellige variasjonene?

• En av variasjonene går i moll. Kan du høre hvilken det er?
• Lag gjerne en tegning som uttrykker noe av den stemningen du opplever i stykket. 

DEL 3: Vi arbeider med RYTME

LEKSJON 13 
Første leksjonsmelodi: Store klokker

GRUPPEOPPGAVER
Rytmetrening
Elev 1 og 2: Lag og skriv ned hver deres rytme i 2/4 takt der dere bruker åttedeler

og sekstendeler. Bank rytmene mens dere teller høyt, både hver for dere
og sammen. 

Lag flere rytmer, også i andre taktarter.

Navnerytme
Navnene våre kan skrives med forskjellig rytme. For eksempel kan Petter skrives med
to firedeler og Anne Grete med to åttedeler og to firedeler.

Elev 1 og 2: Gå etter tur rundt i rommet og si navnene deres rytmisk mens dere går.
Si også andre navn mens dere går. Prøv alene eller sammen å skrive ned
rytmen på noen av navnene. Kanskje noen av navnene kan skrives på for-
skjellige måter?
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LEKSJON 14 
Første leksjonsmelodi: London Bridge

GRUPPEOPPGAVE
Rytmetrening
Elev 1: Lag en kort rytme hvor du bruker de noteverdiene du har lært. Si rytmen høyt

mens du tramper eller banker firedelene.
Elev 2: Gjenta rytmen til elev 1 og lag en ny rytme i samme taktart mens du tramper

eller banker firedelene. 
Elev 1: Gjenta rytmen til elev 2 og lag en ny rytme i samme taktart osv.
Prøv etter hvert å lage rytmene så raskt at de henger sammen.

Rytmekort
Spill med Lyserøde og Mørkerøde rytmekort 2.

LEKSJON 15 
Første leksjonsmelodi: Napoleon med sin hær

GRUPPEOPPGAVE
Rytmesending
Elev 1, 2 og læreren står i kø bak hverandre.
Den som står bakerst prikker rytmen fra begynnelsen av en kjent sang på ryggen til
den som står foran seg, som prikker rytmen videre. Den som står først sier rytmen høyt.
Hadde rytmen forandret seg på veien fremover? Hvilken sang var det?

LEKSJON 16 
Første leksjonsmelodi: Oh, When The Saints

GRUPPEOPPGAVE
Imitasjon
Elev 1: Klapp en rytme med opptakt. Bestem selv hvor mange toner som skal være i

opptakten.
Elev 2: Gjenta rytmen til elev 1 og finn første slag i takten. Hvor mange toner er det i

opptakten?

LEKSJON 17 
Leksjonsmelodi: Tema fra Høsten, konsert for fiolin og strykeorkester, 3.
sats, fra De fire årstidene av Antonio Vivaldi. 

LYTTEOPPGAVE
Lytt til innspillingen av musikken med orkester. 
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• Hvor mange ganger hører du temaet i satsen?
• Hvor mange ganger er temaet helt likt slik du har lært det?
• Er det solofiolinen eller orkesteret som spiller temaet?
• Hvordan vil du beskrive stemningen i musikken når du hører temaet spilt?
• Lag gjerne en tegning som uttrykker noe av den stemningen du opplever i stykket. 

DEL 4: Vi arbeider med AKKORDER

LEKSJON 18 
Første leksjonsmelodi: Vesle guten oppi bakken

GRUPPEOPPGAVER
Samspill 
Elev 1: Spill melodistemmen til Vesle guten oppi bakken med høyre hånd. 
Elev 2: Lag et akkompagnement til melodien der du setter til C-durtreklangen i grunn-

stilling eller omvending der du synes det passer. 

Gjemsel med musikalske hint 
Elev 1: Finn en gjenstand som elev 2 har gjemt.
Elev 2: Hjelp elev 1 med å finne gjenstanden ved å lage crescendolyder når elev 1

nærmer seg gjenstanden og decrescendolyder når elev 1 fjerner seg fra gjen-
standen. Du kan tromme på et bord, trampe i gulvet, synge, spille på pianoet
etc. for å lage lydene.

Akkordoppgave
Elev 1: Spill en treklang i grunnstilling
Elev 2: Spill den samme treklangen i 1. omvending
Elev 1: Spill den samme treklangen i 2. omvending
Elev 2: Spill en ny treklang i grunnstilling
Elev 1: Spill den samme treklangen i 1. omvending
Fortsett på samme måte med flere akkorder.

LEKSJON 19 
Første leksjonsmelodi: Strikkevise

GRUPPEOPPGAVE
Samspill 
Elev 1: Spill melodistemmen til Strikkevise med høyre hånd i C-dur. 
Elev 2: Spill akkompagnement til melodien. Velg om du vil spille akkompagnementet slik

det står i notene, med brutte treklanger, eller om du vil spille treklangene som
samlede akkorder.
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INDIVIDUELL OPPGAVE
Komponering
Komponer en liten melodi i C-dur og lag et treklangsakkompagnement til melodien.
Bestem selv taktarten. Skriv ned melodistemmen, og sett navnet på de treklangene du
vil bruke i akkompagnementet under notesystemet, for eksempel C-dur, d-moll etc.

LEKSJON 20 
Første leksjonsmelodi: Alle fugler

GRUPPEOPPGAVE
Samspill 
Elev 1: Spill melodistemmen til Alle fugler med høyre hånd i C-dur. 
Elev 2: Spill treklangene i akkompagnementet som samlede treklanger sammen med

elev 1.

INDIVIDUELL OPPGAVE
Akkordoppgave
Spill de oppgitte akkordene og skriv dem med noter i både G-nøkkel og F-nøkkel: 
C-dur - 1. omvending 
F-dur - 2. omvending 
D-moll - grunnstilling 
G-dur - 1. omvending 

INDIVIDUELL OPPGAVE/GRUPPEOPPGAVE
Akkordkort
Spill med Lysegrønne og Mørkegrønne akkordkort 1.

LEKSJON 21 
Første leksjonsmelodi: Kjenner du Lotte, min venn?

GRUPPEOPPGAVE
Samspill 
Elev 1: Spill melodistemmen til Kjenner du Lotte, min venn? med høyre hånd i F-dur i et

passende oktavleie. 
Elev 2: Spill akkompagnement til melodien med venstre hånd i tre versjoner:

1. Slik det står i noten
2. Bare ”valse-akkompagnement”
3. Bare brutte treklanger
Lytt godt til melodistemmen mens du spiller akkompagnementet.

Hvilken versjon av Kjenner du Lotte, min venn? likte dere best?
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LEKSJON 22 
Første leksjonsmelodi: Music, Music, Music

GRUPPEOPPGAVE
Samspill 
Elev 1: Spill melodistemmen til Music, Music, Music med høyre hånd i C-dur i et 

passende oktavleie. 
Elev 2: Spill akkompagnementet til Music, Music, Music (1) i en rytme du selv 

bestemmer. Lytt godt til melodistemmen til elev 1 mens du spiller. 
Elev 1: Spill så melodistemmen med akkorder i høyre hånd som i Music, Music, Music

(2).
Elev 2: Lag en basslinje til Music, Music, Music (2) der du gjerne kan bruke noen flere

toner enn de som står i notene. Lytt godt til melodistemmen til elev 1 mens
du spiller. 

Spill de to versjonene etter hverandre som en helhet.

INDIVIDUELL OPPGAVE/GRUPPEOPPGAVE
Akkordkort
Spill med Lysegrønne og Mørkegrønne akkordkort 2.

LEKSJON 23
Første leksjonsmelodi: Bro, bro brille

GRUPPEOPPGAVE
Samspill 
Elev 1: Spill melodistemmen til Bro, bro brille i C-dur med høyre hånd i et passende

oktavleie. 
Elev 2: Spill akkompagnementet til melodien med venstre hånd. Bruk de akkordene

som akkordsymbolene forteller deg, men velg selv hvilken akkompagnements -
type du vil bruke av de du har lært. Lytt godt til melodistemmen mens du spiller. 

INDIVIDUELL OPPGAVE/GRUPPEOPPGAVE
Akkordkort
Spill med Lysegrønne og Mørkegrønne akkordkort 3.
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LEKSJON 24
Leksjonsmelodi: Tema fra Fiolinkonsert i D-dur opus 61, 3. sats,
av Ludwig van Beethoven.

LYTTEOPPGAVE
Lytt til innspillingen av musikken med orkester. 

• Lytt gjennom hele satsen og finn igjen temaet du spilte. Spilles temaet av 
solofiolin eller orkester?

• Tenk deg at solofiolinen og orkesteret har en samtale i denne satsen. 
Hvordan synes du samtalen er når temaet kommer?

• Ved ca. tall 7:33 spiller solofiolinen helt alene en stund, mens orkesteret har
pause. Et slikt parti kalles solo-kadens. Hvordan vil du beskrive det solofiolinen
spiller på dette stedet?

• Lag gjerne en tegning som uttrykker noe av den stemningen du opplever i 
stykket. 

DEL 5: Vi arbeider med FORM

LEKSJON 25
Første leksjonsmelodi: Skandinavisk folketone

GRUPPEOPPGAVE
Pedaltrening og improvisasjon 
Elev 1: Velg to eller tre forskjellige akkorder, gjerne fra pedaløvelsen på side 99. 

Spill akkordene etter hverandre flere ganger, langsomt og i jevnt tempo. 
Skift pedal for hver akkord.

Elev 2: Lytt til Elev 1’ s akkordtempo. Improviser en liten melodi over hver akkord ved
å bruke toner fra akkorden.
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LEKSJON 26
Første leksjonsmelodi: Mikkel rev

GRUPPEOPPGAVE
Spørsmål og svar 
Elev 1: Lag en melodi som virker som et spørsmål.
Elev 2: Lag et svar på spørsmålet.
Elev 1: Lag et annet svar enn elev 2 på det spørsmålet du laget.

Nå skal dere spille hele stykket:
Elev 1: Spill melodien du har laget
Elev 2: Spill svaret ditt
Elev 1: Spill melodien en gang til
Elev 1: Spill det andre svaret som du laget.

Elev 1 og 2: Hvilken form fikk ”stykket” deres?
Lag flere slike spørsmål-og-svar-melodier.
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INDIVIDUELL OPPGAVE
Komponering
Nedenfor ser du en melodistrofe som kan virke som et spørsmål. Spill strofen og lag
et svar til spørsmålet. La svaret starte på samme måte som spørsmålet, men lag en
annen slutt. Skriv ned svar på strofen din i notesystemet.
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LEKSJON 27
Første leksjonsmelodi: Ved veien lå et hus

GRUPPEOPPGAVER
Komponering 
Elev 1: Lag en melodistrofe på pianoet.
Elev 2: Lag en melodistrofe som er forskjellig fra Elev 1’ s strofe. 
Elev 1: Gjenta din strofe.
Nå har dere laget et stykke i ABA-form. Lag flere slike stykker. Sett gjerne til akkom-
pagnement.

Komponering
Elev 1: Lag en melodistrofe på pianoet som du spiller sterkt.
Elev 2: Gjenta elev 1’ s strofe og spill den svakt, som et ekko.
Elev 2: Lag så et svar på forrige strofe som du spiller sterkt.
Elev 1: Gjenta elev 1’ s strofe og spill den svakt.
Fortsett å snakke sammen på instrumentet. Bruk ekko der dere synes det er naturlig
og bruk også legato og staccato for å variere ”samtalen”.

Gjemsel med staccato- og legato-hint
Elev 1: Finn en gjenstand som elev 2 har gjemt.
Elev 2: Hjelp elev 1 med å finne gjenstanden ved å spille eller synge staccatotoner 

raskere og raskere når elev 1 nærmer seg gjenstanden. Spill eller syng legato -
toner langsommere og langsommere når elev 1 fjerner seg fra gjenstanden.

LEKSJON 28
Første leksjonsmelodi: Fru Musica

GRUPPEOPPGAVE
Komponering 
Elev 1: Lag en melodistrofe og bruk denne til en stigende sekvens. 
Elev 2: Lag en melodistrofe og bruk denne til en fallende sekvens.
Elev 1 og 2: Spill hverandres sekvenser og lag også flere sekvenser.



LEKSJON 29
Leksjonsmelodi: Fader Jakob

GRUPPEOPPGAVE
Komponering 
Elev 1: Spill et akkordakkompagnement i C-dur ut fra disse akkordene i 4/4 takt: 

||: C C D C |F G C C:|| Velg selv akkompagnementstype.  
Elev 2: Lag en melodi som passer til akkordene. Varier melodien din hver gang 

akkordene blir gjentatt. 
Lag melodi med variasjoner til flere akkordrekker og bruk gjerne andre tonearter enn
C-dur.

LEKSJON 30
Leksjonsmelodi: Tema fra Symfoni nr. 94, Paukeslagsymfonien, 2. sats,
av Franz Joseph Haydn. 

LYTTEOPPGAVE
Lytt til innspillingen av musikken med orkester. 
Lytt deg gjennom satsen og prøv deg på disse lytteoppgavene:

• Lytt til presentasjonen av temaet, fra tall 0:00. Det er her Haydn har lagt inn paukes-
laget. Kan du høre det?

• Variasjon 1 kommer ca. ved tall 0:59. Lytt til temaet som her spilles av noen av stry-
kerne. Lytt også til den lyse motstemmen som spilles av fiolin og som ligger over
temaet. Spilles den staccato eller legato?

• Variasjon 2 kommer ca. ved tall 1:56. Hva er forandret i forhold til temaet når denne
variasjonen starter? Hvordan er styrkegraden når denne variasjonen starter? Du vil
sikkert oppleve at denne variasjonen blir veldig forskjellig fra temaet etter hvert.

• Variasjon 3 starter ca. ved tall 2:57. Hva er forandret i forhold til temaet når obo
spiller denne variasjonen i starten? Kan du høre at alle strykeinstrumentene spiller
temaet senere?

• Den siste variasjonen, variasjon 4, kommer ved ca. tall 3:54. Hva er forandret i for-
hold til tema når denne variasjonen starter? Hvordan er styrkegraden? Hvordan er
akkompagnementet i begynnelsen?

• Ca. ved tall 5:03 kommer en avslutningsdel. Nå hører vi begynnelsen av temaet igjen,
ganske svakt. En slik avslutningsdel kalles Coda, som betyr hale.

• Lag gjerne en tegning som uttrykker noe av den stemningen du opplever i satsen. 
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