
Lilleaker skoles musikkorps 

Musikalsk målsetning 
 

 
Nivå: 
 

 
Aspirant 

1. år 
 

 
Juniorkorps 
2. og 3. år 

 
Hovedkorps 

4. år  

 
Hovedmål: 
 

 
MUSIKKGLEDE I ET FELLESSKAP 

 
 
Fokus:  
 

 
Fokus på læring gjennom prosessen 

 
Fokus på læring gjennom målsetning 

 
Delmål: 
 

 
- forståelse for rytmer og toner – hva 

er det egentlig? 
- trene opp rytmisk sans og gehør 
- gehørspill 
- interne konserter 
- beherske marsjering 
- enkelt samspill etter noter 
- kunne holde på egen stemme 
- opptre på konserter 
- forberedelse til juniorkorpset 
 

 
- bevisstgjøre musikantene mht. 

hvordan det ”låter” 
- eksistere som eget, selvstendig korps 
- beherske marsjering som et eget 

korps 
- forberedelse til hovedkorps 
 

 
- ivareta interesse for musikalsk 

kvalitet, også når det gjelder 
marsjering 

- ivareta spilleglede 
- utvikle interesse / forståelse for 

musikk generelt 
 

 
Hvordan? 
 

 
- lydleker og aktiviteter 
- lære tonenavn 
- enkle rytmer på rytmeinstrumenter  
- bygge videre med instrumenter 
- besetningsplanlegging mht.  junior- 

og hovedkorps 
- dynamikk (sterkt/svakt) 
- flerstemt gehørspill 
- flerstemt spill etter noter 
- enkle taktarter 

 
- opptre på konserter 
- øve på enkeltstykker, med en 

konsertframføring som mål 
- bevisstgjøring mht. forskjellige 

funksjoner som  melodi, 
understemme, bass 

- dynamikk (cresc. og dim.) 
- bevisstgjøring mht. musikalsk 

karakter 
- enkle taktarter 
- stimulere til deltakelse på NMFs 

sommerkurs (gult, rødt) 
 

 
- gjennomtenkte konsertkonsepter 
- deltakelse i konkurranser, dersom 

medlemmene ønsker det 
- interessant, variert og passelig 

utfordrende musikk 
- bevisstgjøring mht. musikalsk 

foredrag (frasering, forskjellige 
stilarter osv.) 

- stimulere til deltakelse på NMFs 
sommerkurs (blått, svart, 
ensembleledelse, nasjonalt etc.) og i 
kretskorpset 

 
 
Læringsmål: 
 

 
- kunne de tre første tonene i B-dur 

natura så raskt som mulig 
- fem første toner i B-durskala i løpet 

av høsten 
- enkel rytmikk, noteverdier etc. 
- faste og løse fortegn 

 

 
- kunne kromatisk skala 
- mer komplisert rytmikk, for eksempel: 

trioler, overbindinger, synkoper  
- bli kjent med de vanligste 

korpstoneartene: B-dur, Eb-dur, F-
dur, C-dur etc.  

 
- bygge videre på tidligere kunnskap 
- stimulere til å fortsette med musikk 

som hobby, også etter tiden i 
skolekorpset 

- stimulere til videre satsing på musikk, 
i de tilfeller det kan være aktuelt 
(musikklinje etc) 


