
Login 
Gå til http://betterpracticeapp.com/login. 
Indtast brugernavn og den adgangskode, du får af 
din lærer. 

HURTIG GUIDE
KOM I GANG

Hvad du har brug for at vide 
Hjem 
Meddelelser, vigtige datoer, hvem der 
øvede i dag


Du kan komme rundt med 
den overordnede navigation


Klik ind for at læse meddelelser og starte timeren 
Oplysninger om hjemmearbejdet 
Hjemmearbejde notater, nodeark, spil-med, 
metronom, spørg læreren

Værktøjer   

Auto-timer

Bedøm dig selv

Meddelelser

Se andre elever

Mere hjælp

DET GRUNDLÆGGENDE
1 2 3

Download er ikke nødvendigt: 
Better Practice er en web app, hvilket vil sige, at du får 
adgang til den fra hvilken som helst enhed med en 
moderne browser. Det er ikke nødvendigt at downloade 
noget fra en App butik. 

Hvad du skal øve 
Smart øvningsliste 
Dit nuværende hjemmearbejde plus 
anbefalede opgaver til at holde dine evner 
ved lige



Hurtig adgang 
Få det til at virke som en App på 
din enhed ved at gemme en 
genvej på hjemmeskærmen

Hvordan den Smarte Øveliste fungerer 
Better Practice er drevet af en smart maskine, der bruger en testet indlæringsmetode, der kaldes 
Spaced Repetition. Det betyder i store træk, at Better Practice organiserer hjemmearbejdet fra din 
lærer, så du lærer så effektivt som muligt. Mange undersøgelser har vist, at Spaced Repetition er 
bedst for langtidshukommelsen – så du ikke glemmer dine sange og evner. På den måde kan du lære 
hurtigere med mindre øvelse! 

Tilpas 
Tilpas din offentlige profil ved at 
tilføje dit foto under Indstillinger 

Split View 
På iPads Split View virker det side 
om side med enhver musik app 
som musiklæsere 

XTRA TIPS

Det er svært at øve sig, som man skal! Jeg har 
en uddannelse i musik, og jeg kan godt sige dig 
– de fleste musikstuderende, selv på det niveau, 
ved ikke hvordan man øver sig ordentligt eller 
effektivt. Selvfølgelig lærer du nye stykker hele 
tiden, og det gør du på din egen måde. Men 
hvad med at holde et repertoire ved lige? Lære 
tekniske færdigheder hurtigere og holde dem ved 
lige? Målbart at følge forbedringer? Hvor god er 
du sammenlignet med andre? Almindelig øvelse 
kan ikke sammenlignes med et moderne værktøj 
som Better Practice.


Du vil gerne have mest muligt ud af hver lektion 
og huske, hvad du har lært, ikke? Med Better 
Practice ligger alt, hvad du lærer (med alle 
lærerens notater og værktøjer vedhæftet), i 
appen. Hver gang du øver dig, logges og 
analyseres varigheden – sammen med, hvor godt 
øvelsen gik. Det betyder, at du får målbare 
resultater for, hvordan du forbedrer dig og den 
vejleder dig smart i, hvor du har brug for at 
arbejde højere.

Det har aldrig været nemmere og mere effektivt 
at øve. Med Better Practice er det også sjovere. 
Du kan også se, hvor meget andre øver sig og 
se, om du kan slå dem!  Det er let at komme i 
gang, så begynd at øve bedre i dag!Det er vigtigt at bedømme dig selv, så din øvetid kan blive logget!

} Punkter med * er dit nuværende 
hjemmearbejde fra din lærer. De 
dukker op dagligt.

} Punkter anbefales baseret på: 
Hvordan du sidst bedømte dit spil 

+ 
Hvor svært det er 

+ 
Hvor længe der er gået, siden sidste 

gang, du spillede 

Anbefalede punkter bliver 
automatisk erstattet med andre, 

efterhånden, så du bare kan blive 
ved med at spille.

Avanceret funktion: Du kan 
ændre dit fokus og vælge 
forskellige øvelister her.

Better 
Practice er 
nytænkning 

Nancy Tanaka 
Professionel Musiker

Start øverst på listen og arbejd 
dig vej ned ad den


