Lek med tonetrinn

Fig 1: Tavle med trinntall
Mål med øvelsen: Øve på å forestille seg skalatonene som trinntallsymbolene
representerer, og å gjengi dem ved å synge dem.
o En student synger en tone, som nå skal fungere som grunntone.
Studenten bestemmer om øvelsen skal foregå i dur eller moll.
o Gruppen etablerer toneart ved å synge tonalitetsnøkkel1 fra
grunntonen.
o En student kommer opp til tavlen (se fig.1). Studenten skal peke på
trinntall etter eget ønske (hen må starte og avslutte på
grunntonen), gruppen skal synge tonene som trinntallene
symboliserer etter hvert som de pekes på.
Den som peker må følge disse reglene:
Ø Hen skal høre neste tone for sitt indre før hen peker.
Ø Hen skal korrigere gruppen om medstudentene synger feil.

Tonalitetsnøkkel (også kalt formel) er en kort melodisk frase som synges for å
etablere tonalitetsfølelse. Eksempelvis kan den bestå av tonetrinnene 1-2-3-4-32-1-7-1-5-1. Begrepet tonalitetsnøkkel er henten fra Gro Sheteligs Hører du?.
Formelbegrepet brukes i Niels Eskild Johansens Med på notene.
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Ø Hen skal etter beste evne lage en melodi når hen peker. Det
utelukker blant annet at ulogiske hopp mellom skalatoner,
og det fordrer at hen bestemmer seg for en taktart før start.
o For hver ny student som får i oppgave å peke, velges en ny grunntone.
Toneart etableres ved at tonalitetsnøkkelsen synges.
o Øvelsen videreføres ved at studentene synger de tonene som trinntallene
representerer med tonenavn i gitt toneart som tekst.
o Øvelsen kan også gjøres uten bruk av tavle:
Ø Gruppen bestemmer grunntone og tonekjønn, og etablerer toneart
ved hjelp av tonalitetsnøkkel.
Ø Student a bestemmer hvilke tonetrinn student b skal synge ved å si
trinntall. Student b synger tonene de oppgitte trinntallene
representerer.
Ø Student a kontrollerer om student b synger riktig, og korrigerer
dersom student b synger feil.

Jeg som lærer er ofte førstemann ut til å ha rollen som”peker”. Det gjør jeg for å
demonstrere øvelsen, og for å etablere standard med hensyn til tempo og
melodisk tankegang. Det gir meg også mulighet til å trene studentene i å synge
spesifikke melodistrukturer (for eksempek trelangsbevegelser), eller hjepe dem i
arbeidet med å mestre tonale sprang de synes er vanskelige.

