
Musisering med nettbrett – Håkon Kvidal 

Simulere tradisjonelle instrumenter: Johnny B. GoodeSimulere tradisjonelle instrumenter: Johnny B. GoodeSimulere tradisjonelle instrumenter: Johnny B. GoodeSimulere tradisjonelle instrumenter: Johnny B. Goode    

 

Vi spiller Johnny B. Goode. Dette undervisningsopplegget observerte jeg engang med musikklærer 

Andre Namork ved Kjeller Skole.  

Det finnes mange videoer på YouTube.com av nettbrettorkestere som framfører musikk hvor 

nettbrettet gjenskaper lyden av tradisjonelle instrumenter, f.eks. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPJ75Bcyk2o  

 

Melodi, sangtekst og besifringMelodi, sangtekst og besifringMelodi, sangtekst og besifringMelodi, sangtekst og besifring    

Elevene lærer melodien best via ørene (ved å lytte): https://www.youtube.com/watch?v=ZFo8-

JqzSCM  

Bruk en søkemotor, skriv låtas tittel i hermetegn, lyric og chord, slik: «Johnny B Goode» lyric chord 

Se sangtekst med besifring på siste side.  

 

GarageBandGarageBandGarageBandGarageBand    

Start GarageBand og lag en ny sang med +tegnet øverst til venstre.  

Velg toneart og rediger akkorderVelg toneart og rediger akkorderVelg toneart og rediger akkorderVelg toneart og rediger akkorder    

1. Velg Smart Guitar, Smart Keyboardl eller Smart Bass 

2. Trykk på skiftenøkkelen øverst til høyre for å redigere instrumentet 

3. Velg toneart A-dur og trykk på Innstillinger for å gå tilbake 

4. Velg Rediger akkorder 

5. Velg akkorden helt mot venstre i nederste del av skjermen (vanligvis C#m) 

6. I første felt til høyre for Akkord: Velg grunntone A 

7. Velg Maj(or) (dur) i andre felt, eller 5 for akkord uten ters 

8. Veg Ingen i de to siste feltene 

9. Velg neste akkord i nederste del av skjermen og lag en D dur treklang 

10. Lag på samme måte en E-du treklang 

11. Velg Ingen for de øvrige akkordene 

 

Spille gitarSpille gitarSpille gitarSpille gitar    

1. Tapp på akkordens navn og spill åttendedeler. Følg akkordprogresjon. 

2. Spill kun på de to nederste strengene 

3. Velg en annen rytme med pauser.  

 

 



 

Spille pSpille pSpille pSpille pianoianoianoiano    

1. Tapp på akkordens navn og spill fjerdedeler. Følg akkordprogresjon. 

2. Spill åttendedeler på refrenger 

3. Velg en annen rytme med pauser.  

4. Bruk ulike akkordomvendinger på vers og refreng. 

 

Spille bassSpille bassSpille bassSpille bass    

1. Tapp på den nederste strengen og spill fjerdedeler. Følg akkordprogresjon 

2. Fjerdedeler på 1. (nederste), 2., 3. og 2. streng. «Gå-bass» 

 

TrommesettTrommesettTrommesettTrommesett    

Velg Drums (ikke Smart Drums). 

Slik spiller du beat på trommesettet: https://www.youtube.com/watch?v=et9hU7QMDYU  

Spill gjerne to personer på et trommesett. En spiller cymbaler (hi-hat, crash og ride) og en annen 

spiller trommer.  

For å forenkle kan man spille fjerdedeler på hi-hat.  

 

RefleksjonRefleksjonRefleksjonRefleksjon    

Hva lærer vi av dette? 

• Akkorder 

• Akkord progresjoner og funksjonsharmonikk 

• Å orientere oss etter og spille til felles puls 

• Form 

• Om tradisjonelle instrumenters virkemåte og funksjon i samspill 

• Vi forbereder spill på tradisjonelle instrumenter 

• Alle får muligheten til å delta i et musiserende fellesskap ut i fra sine forutsetninger. 

Differensiering.   

• … 

Men er egentlig dette å ta nettbrettets muligheter på alvor? Har vi utforsket dets unike potensiale og 

kritisk revurdert undervisningsmetodene? 

 

     



Johnny B. GoodeJohnny B. GoodeJohnny B. GoodeJohnny B. Goode    

Chuck Berry 

 

           A 

Deep down in Louisiana, close to New Orleans, 

         A 

Way back up in the woods among the evergreens, 

           D 

There stood a log cabin made of earth and wood 

             A 

Where lived a country boy named Johnny B. Goode 

          E 

Who never ever learned to read or write so well, 

                        A 

But he could play the guitar just like a ringin' a bell. 

 

CHORUS: 

 

          A 

Go! Go! Go, Johnny, go! Go! 

                             D 

Go, Johnny, go! Go! 

               A 

Go, Johnny, go! Go! 

                      E                               A 

Go, Johnny, go! Go! Johnny B. Goode 

 

He used to carry his guitar in a gunny sack, 

Go sit beneath the tree by the railroad track. 

Old engineers would see him sittin' in the shade, 

Strummin' with the rhythm that the drivers made. 

When people passed him by they would stop and say, 

'oh, my but that little country boy could play' 

CHORUS 

His mother told him, 'someday you will be a man, 

You will be the leader of a big ol' band. 

Many people comin' from miles around 

Will hear you play your music when the sun go down. 

Maybe someday your name'll be in lights, 

Sayin' 'Johnny B. Goode tonight'' 

CHORUS 

 


