Figur 1: Trinnlek med modulasjon på tavla

Trinnlek med modulasjon
Mål:
o Utvikle bevissthet rundt, og forståelse for hva som skjer i en modulasjon
på det melodiske planet, både med tanke på karakteristiske kjennetegn
ved modulasjonen og de involverte toneartenes innbyrdes forhold.
o Oppøve evnen til å etablere nytt tonalt senter og orientere seg tonalt etter
dette.
Forut for øvelsen har studentene gjort følgende:
o Lyttet til den aktuelle modulasjonen i en autentisk kontekst.
o Sunget tonalitetsnøkler fra grunntonene i de involverte toneartene.
o Diskutert hvilke skalatrinn som endrer seg i modulasjonen/ hvilke nye
fortegn som oppstår.
Nb: Øvelsen bygger på ”lek med tonetrinn”. Det er derfor viktig at leseren har
satt seg inn i den øvelsen før ”trinnlek med modulasjon” leses.

I denne øvelsen utelates arbeid med det harmoniske aspektet ved modulasjon.
Dette er et bevisst valg jeg tar. Jeg kommer naturligvis inn på det harmoniske
aspektet ved modulasjon på et annet tidspunkt i prosessen.

Beskrivelse av øvelsen

o Etter at studentgruppen har etablert toneart (se ”lek med tonetrinn”), går
en student opp til tavlen. Figur 1 viser hvordan tavlen kan se ut dersom
der er modulasjon til dominant i dursats som er tema. Her representerer
de lilla trinntallene tonene i utgangstonearten, mens de grønne
trinntallene representerer tonene i dominanttonearten. Tonene med
parentes rundt fins ikke i toneartens skalatoner (#4 fins ikke i
utgangstoneartens skalatoner), men er sentrale toner i modulasjonen.
o Studenten peker på ulike trinntall. Gruppen synger tonene som
trinntallene representerer. Studenten skal ved å peke på trinntall lage en
melodi som modulerer, og som modulerer hjem igjen.
o Øvelsen kan utvides med at studentene synger med tonenavn som tekst.
Studenten som peker bestemmer utgangstoneart, og studentgruppen skal
før start bestemme hvilken toneart det moduleres til.
o Etter hvert som nye studenter får peker-rollen, kan de utfordres ved å
måtte finne ulike måter å komme inn i (og ut av) modulasjonen på.
o Også i denne øvelsen er jeg som lærer ofte førstemann ut til å være peker.
Slik kan jeg demonstrere øvelsen, vise mulige innganger til modulasjonen,
og sette standard i forhold til tempo og melodisk tenking.
o I kjølvannet av øvelsen presenterer jeg studentene for notebilder av
melodier som inneholder den modulasjonen vi arbeider med. Nå skal
studentene gjenkjenne de melodiske tegnene på modulasjon, og også
synge melodiene med trinntall-tekst. I dette arbeidet bruker jeg materiale
fra Niels-Eskild Johansens bok Hørelære: Melodilesing (1996) og
notemateriale fra diverse viser og lieder. I tillegg lytter vi til musikk som
inneholder den aktuelle modulasjonen, analyserer auditivt hvor og

hvordan modulasjonen skjer, synger melodien på trinntall (med endrede
trinntall i modulasjon) og noterer den.

