
Undervisningsplan Steinkjer Kulturskole - blåseinstrumenter

Utviklingsplan:

Begynnernivå: Repertoar:

Instrument Omfang Innen: Omfang Innen: Teori Innen: Spilleteknikk:Innen: Samspill: Individuelt:

Fløyte
Kvint fra Bb-

natura
1/2 år

Oktav pluss 

kvint fra F1
1 år

Musikklære 

nybegynnernivå - klikk 

link for detaljer
1 år

Naturlig munnstilling 

og god pust
1 år

Blåstoget 1, 

eller lignende
«Spill 1»- eller «Midt i 

blinken»-serien

Klarinett
Kvint fra Bb-

natura
1/2 år Desim fra lille E 1 år

Musikklære 

nybegynnernivå - klikk 

link for detaljer
1 år

Naturlig munnstilling 

og god pust
1 år

Blåstoget 1, 

eller lignende
«Spill 1»- eller «Midt i 

blinken»-serien

Saxofon in Eb
Kvint fra Bb-

natura
1/2 år

Oktav pluss 

kvart fra D1
1 år

Musikklære 

nybegynnernivå - klikk 

link for detaljer
1 år

Naturlig munnstilling 

og god pust
1 år

Blåstoget 1, 

eller lignende
«Spill 1»- eller «Midt i 

blinken»-serien

Trompet/kornett
Kvint fra Bb-

natura
1/2 år

Oktav pluss 

kvart fra lille G
1 år

Musikklære 

nybegynnernivå - klikk 

link for detaljer
1 år

Naturlig munnstilling 

og god pust
1 år

Blåstoget 1, 

eller lignende
«Spill 1»- eller «Midt i 

blinken»-serien

Horn
Kvint fra Bb-

natura
1/2 år Oktav fra F 1 år

Musikklære 

nybegynnernivå - klikk 

link for detaljer
1 år

Naturlig munnstilling 

og god pust
1 år

Blåstoget 1, 

eller lignende
«Spill 1»- eller «Midt i 

blinken»-serien

Trombone in C
Kvint fra Bb-

natura
1/2 år Desim fra Bb 1 år

Musikklære 

nybegynnernivå - klikk 

link for detaljer
1 år

Naturlig munnstilling 

og god pust
1 år

Blåstoget 1, 

eller lignende
«Spill 1»- eller «Midt i 

blinken»-serien

Baryton in Bb
Kvint fra Bb-

natura
1/2 år

Oktav pluss 

kvart fra lille G
1 år

Musikklære 

nybegynnernivå - klikk 

link for detaljer
1 år

Naturlig munnstilling 

og god pust
1 år

Blåstoget 1, 

eller lignende
«Spill 1»- eller «Midt i 

blinken»-serien

Tuba
Kvint fra Bb-

natura
1/2 år

Lille F-natura -> 

Bb1-natura
1 år

Musikklære 

nybegynnernivå - klikk 

link for detaljer
1 år

Naturlig munnstilling 

og god pust
1 år

Blåstoget 1, 

eller lignende
«Spill 1»- eller «Midt i 

blinken»-serien

Slagverk
Forstå hva taktart er og 

svært enkle rytmer på 

trommesett og perk.
1/2 år

Forstå forskjell på 3/4- og 

4/4-delstakt, kontrollere 

enkel rockegroove
1 år

Musikklære 

nybegynnernivå - klikk 

link for detaljer
1 år

Grunnleggende stikke- 

og slagferdighet 1 år
Blåstoget 1, 

eller lignende
«Spill 1»- eller «Midt i 

blinken»-serien

Steinkjer kulturskole tar inn blåseelever fra 4. trinn og oppover. Denne utviklingsplanen tar utgangspunkt i de 
kognitive og fysiske forhold som er tilstede hos en 9-åring. Vi vil påpeke at det vil alltid være individuelle forhold å 
ta hensyn til. Disse forholdene kan være alder, kognitive nivå, fysikalske nivå eller andre faktorer som påvirker 
progresjonen.

Vi vil alltid ta utgangspunkt i nøkkelkompetansene med tanke på realiseringen av målene i utviklingsplanen. Disse 
nøkkelkompetansene er øve, framføre, høre, lese og lage/skape. Disse er beskrevet i Rammeplan for Kulturskoler 
utviklet av Norsk Kulturskolekråd.



Undervisningsplan Steinkjer Kulturskole - blåseinstrumenter

Mellomnivå: Repertoar

Instrument Omfang Innen: Omfang Innen: Teori Innen: Spilleteknikk:Innen: Samspill: Individuelt:

Fløyte
Komfortsone A1 -

> G2
1 1/2 år

Kontrollere    

A2 -> D3 
2år

Musikklære mellomnivå 

- klikk link for detaljer
2år

Utvikle 

finmotorikk
2år

«Blåstoget 2», 

eller lignende
«Spill 2»- eller «Midt i 

Blinken»-serien

Klarinett
Registerklaff 

Bb1 -> H1
1 1/2 år

Komfortsone 

lille G -> G2
2år

Musikklære mellomnivå 

- klikk link for detaljer
2år

Utvikle 

finmotorikk
2år

«Blåstoget 2», 

eller lignende
«Spill 2»- eller «Midt i 

Blinken»-serien

Saxofon
Komfortsone 

D1 -> A2
1 1/2 år

To oktaver         

C1 -> C3
2år

Musikklære mellomnivå 

- klikk link for detaljer
2år

Utvikle 

finmotorikk
2år

«Blåstoget 2», 

eller lignende
«Spill 2»- eller «Midt i 

Blinken»-serien

Trompet/kornett
Komfortsone 

C1 -> C2
1 1/2 år

Kontrollere        

C2 -> E2
2år

Musikklære mellomnivå 

- klikk link for detaljer
2år

Utvikle 

finmotorikk
2år

«Blåstoget 2», 

eller lignende
«Spill 2»- eller «Midt i 

Blinken»-serien

Horn
Komfortsone 

F1 -> F2
1 1/2 år

To oktaver         

C1 -> C3
2år

Musikklære mellomnivå 

- klikk link for detaljer
2år

Utvikle 

finmotorikk
2år

«Blåstoget 2», 

eller lignende
«Spill 2»- eller «Midt i 

Blinken»-serien

Trombone in C
Komfortsone 

lille F -> D1
1 1/2 år

Oktav pluss kvint 

store Bb -> F1
2år

Musikklære mellomnivå 

- klikk link for detaljer
2år

Utvikle 

finmotorikk
2år

«Blåstoget 2», 

eller lignende
«Spill 2»- eller «Midt i 

Blinken»-serien

Baryton in Bb
Komfortsone 

C1 -> C2
1 1/2 år

Kontrollere        

C2 -> E2
2år

Musikklære mellomnivå 

- klikk link for detaljer
2år

Utvikle 

finmotorikk
2år

«Blåstoget 2», 

eller lignende
«Spill 2»- eller «Midt i 

Blinken»-serien

Tuba
Komfortsone 

lille Bb -> Bb1
1 1/2 år

Komfortsone 

lille F -> Bb1
2år

Musikklære mellomnivå 

- klikk link for detaljer
2år

Utvikle 

finmotorikk
2år

«Blåstoget 2», 

eller lignende
«Spill 2»- eller «Midt i 

Blinken»-serien

Slagverk

Grunnleggende teknikk 

på trommesett, 

perkusjon og melodisk 

slagverk

1 1/2 år

Forstå 6/8- og alla breve-

takt. Kunne Bb-dur på 

melodisk. Gradvis utvikling 

på treommesett.

2år
Musikklære mellomnivå 

- klikk link for detaljer
2år

Utvikle 

finmotorikk
2år

«Blåstoget 2», 

eller lignende
«Spill 2»- eller «Midt i 

Blinken»-serien



Undervisningsplan Steinkjer Kulturskole - blåseinstrumenter

Øvre mellomnivå: Repertoar

Instrument Omfang Innen: Omfang Innen: Teori Innen: Spilleteknikk:Innen: Samspill: Individuelt:

Fløyte
Kromatikk innen 

komfortsonen
3 år

Intervallarbeid i 

komfortsonen
5 år

Musikklære øvre 

mellomnivå - klikk link 

for detaljer
3 - 5 år

Kontroll på 

dynamikkforskjeller 

og ulik artikulasjon
3 - 5 år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Klarinett
Kromatikk innen 

komfortsonen
3 år

Intervallarbeid i 

komfortsonen
5 år

Musikklære øvre 

mellomnivå - klikk link 

for detaljer
3 - 5 år

Kontroll på 

dynamikkforskjeller 

og ulik artikulasjon
3 - 5 år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Saxofon
Kromatikk innen 

komfortsonen
3 år

Intervallarbeid i 

komfortsonen
5 år

Musikklære øvre 

mellomnivå - klikk link 

for detaljer
3 - 5 år

Kontroll på 

dynamikkforskjeller 

og ulik artikulasjon
3 - 5 år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Trompet/kornett
Kromatikk innen 

komfortsonen
3 år

Intervallarbeid i 

komfortsonen
5 år

Musikklære øvre 

mellomnivå - klikk link 

for detaljer
3 - 5 år

Kontroll på 

dynamikkforskjeller 

og ulik artikulasjon
3 - 5 år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Horn
Kromatikk innen 

komfortsonen
3 år

Intervallarbeid i 

komfortsonen
5 år

Musikklære øvre 

mellomnivå - klikk link 

for detaljer
3 - 5 år

Kontroll på 

dynamikkforskjeller 

og ulik artikulasjon
3 - 5 år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Trombone
Kromatikk innen 

komfortsonen
3 år

Intervallarbeid i 

komfortsonen
5 år

Musikklære øvre 

mellomnivå - klikk link 

for detaljer
3 - 5 år

Kontroll på 

dynamikkforskjeller 

og ulik artikulasjon
3 - 5 år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Baryton
Kromatikk innen 

komfortsonen
3 år

Intervallarbeid i 

komfortsonen
5 år

Musikklære øvre 

mellomnivå - klikk link 

for detaljer
3 - 5 år

Kontroll på 

dynamikkforskjeller 

og ulik artikulasjon
3 - 5 år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Tuba
Kromatikk innen 

komfortsonen
3 år

Intervallarbeid i 

komfortsonen
5 år

Musikklære øvre 

mellomnivå - klikk link 

for detaljer
3 - 5 år

Kontroll på 

dynamikkforskjeller 

og ulik artikulasjon
3 - 5 år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Slagverk 3 år 5 år
Musikklære øvre 

mellomnivå - klikk link 

for detaljer
3 - 5 år

Kontroll på 

dynamikkforskjeller 

og ulik artikulasjon
3 - 5 år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset



Undervisningsplan Steinkjer Kulturskole - blåseinstrumenter

Viderekomment nivå: Repertoar

Instrument Omfang Innen: Omfang Innen: Teori Innen: Spilleteknikk:Innen: Samspill: Individuelt:

Fløyte
Bevege seg til 

ytterpunktene
5 - 7 år

Hele registeret, m/ 

hjelpegrep etc.
7 - 11 år

Musikklære 

viderekomment nivå - 

klikk link for detaljer
5 - 11 år

Selvkontroll og 

spilleferdighet til å 

lære bort

5 - 11 

år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Klarinett
Bevege seg til 

ytterpunktene
5 - 7 år

Hele registeret, m/ 

hjelpegrep etc.
7 - 11 år

Musikklære 

viderekomment nivå - 

klikk link for detaljer
3 - 11 år

Selvkontroll og 

spilleferdighet til å 

lære bort

5 - 11 

år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Saxofon
Bevege seg til 

ytterpunktene
5 - 7 år

Hele registeret, m/ 

hjelpegrep etc.
7 - 11 år

Musikklære 

viderekomment nivå - 

klikk link for detaljer
3 - 11 år

Selvkontroll og 

spilleferdighet til å 

lære bort

5 - 11 

år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Trompet/kornett
Bevege seg til 

ytterpunktene
5 - 7 år

Hele registeret, m/ 

hjelpegrep etc.
7 - 11 år

Musikklære 

viderekomment nivå - 

klikk link for detaljer
3 - 11 år

Selvkontroll og 

spilleferdighet til å 

lære bort

5 - 11 

år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Horn
Bevege seg til 

ytterpunktene
5 - 7 år

Hele registeret, m/ 

hjelpegrep etc.
7 - 11 år

Musikklære 

viderekomment nivå - 

klikk link for detaljer
3 - 11 år

Selvkontroll og 

spilleferdighet til å 

lære bort

5 - 11 

år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Trombone
Bevege seg til 

ytterpunktene
5 - 7 år

Hele registeret, m/ 

hjelpegrep etc.
7 - 11 år

Musikklære 

viderekomment nivå - 

klikk link for detaljer
3 - 11 år

Selvkontroll og 

spilleferdighet til å 

lære bort

5 - 11 

år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Baryton
Bevege seg til 

ytterpunktene
5 - 7 år

Hele registeret, m/ 

hjelpegrep etc.
7 - 11 år

Musikklære 

viderekomment nivå - 

klikk link for detaljer
3 - 11 år

Selvkontroll og 

spilleferdighet til å 

lære bort

5 - 11 

år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Tuba
Bevege seg til 

ytterpunktene
5 - 7 år

Hele registeret, m/ 

hjelpegrep etc.
7 - 11 år

Musikklære 

viderekomment nivå - 

klikk link for detaljer
3 - 11 år

Selvkontroll og 

spilleferdighet til å 

lære bort

5 - 11 

år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset

Slagverk 5 - 7 år 7 - 11 år
Musikklære 

viderekomment nivå - 

klikk link for detaljer
3 - 11 år

Selvkontroll og 

spilleferdighet til å 

lære bort

5 - 11 

år

Bør variere i sjanger og 

vanskelighetsgrad - MÅ 

tilpasses korpset

Individuelt 

tilpasset


