
Fagplan for piano    

UNDERVISNING  
Opplæringen tilpasses elevenes ferdigheter individuelt og i grupper. Vi gir elevene konserterfaringer 
og samspillopplevelser på alle nivå. Vi har gjort gode erfaringer med å sette sammen tangentelevene i 
pianoorkester, band o.l. i prosjektperioder. Elevene får opplæring i både klassisk pianospill og 
besifringsspill i ulike sjangre. Noen elever jobber også i perioder med kirkeorgel. 
  
INSTRUMENT  
Elevene må ha tilgang til et tangentinstrument hjemme 
  
TILBUDET PÅ PIANO/ORGEL  
Noen ønsker å starte på piano før de eventuelt har tenkt å gå over til et annet instrument, men vi 
opplever at flere og flere velger å fortsette som pianister i mange år. 
Pianistene har et enormt stort repertoar å velge fra, og mange komponister har komponert musikk 
spesielt for barn slik at de kan spille originalskrevet musikk helt fra nybegynnerstadiet. Vi velger ut 
egnede læreverk tilpasset elevenes nivå slik at vi sørger for god progresjon og et kjent og kjært 
melodiutvalg som virker motiverende for elevene. 
Å spille piano betyr at man spiller mye alene, og da kan det være godt å gå på gruppe med en annen 
elev slik at de også får oppleve den gleden det er å spille sammen med andre. Pianoelevene får 
mulighet til å spille i pianoorkester i perioder. Her kan vi blande elever på ulike nivåer og skape et 
inspirerende samspillmiljø for pianistene våre. 
Vi synes det er viktig å gi elevene allsidige ferdigheter på instrumentet, og derfor jobber vi både med 
klassisk pianospill og med besifringsspill. Besifringsspill gir eleven evner til å kunne spille fra en hvilken 
som helst sangbok og til å lære å akkompagnere allsang eller andre instrumentalister. 
 
 
OM INSTRUMENTET 

Piano er et 400 år gammelt instrument som i dag brukes både solistisk og i samspill med andre i nær 
sagt alle sjangre. Årsakene til at barn og unge vil begynne å spille på piano, kan være høyst forskjellige. 
Uansett mål, forutsetninger og bakgrunn skal lysten og lengselen etter å utøve musikk være like sterk. 
Dette innebærer at det må gis plass for og tilbys mange ulike aktiviteter og arbeidsformer for å 
imøtekomme elevenes behov og ønsker.   
 
BESKRIVELSE AV INSTRUMENTET   
Eget akustisk piano.  Eventuelt et elektrisk piano med anslagsfølsomhet og vektede tangenter.  
Justerbar pianokrakk. Undervisningen kan også (ved tilgjengelig lærerressurs) tilbys på  
keyboard/synth, kirkeorgel og pianotrekkspill. 
 
LÆRINGSMÅL 
Gjennom arbeidet med musikk skal elevene oppnå: 

 gode ferdigheter på instrumentet sitt ut fra ambisjonsnivå   

 oppleve mestringsglede og positiv selvutvikling    

 utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom 

 bli aktive lyttere med et nært forhold til musikk    

 utvikle evnen til samspill og samarbeid    
få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning i musikk 

bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv 



 
 
Begynnernivå 

Teori:  

Kunnskap om instrumentet  

Se hvordan pianoet ser ut inni og hvordan hammeren anslår strengene når du trykker ned en 
tangent(gjelder akustisk piano/flygel), og samtidig se og høre hva som skjer ved pedalbruk. 
Gjenkjenne tangentene (likheter) på klaviaturet. 
 
Teknikk  
Enkle oppvarmings- og fingerøvelser. 
Lære hvordan man øver. 
Trene på å få riktig sittestilling, anslag, fingersetning/håndstilling, spille sammenhengende. 
Lek med pedalen. 
 
Noter og rytmer 
Lære seg alle notene i lille- og enstrøken oktav i løpet av nybegynnernivået. 
Lære hva #, b og opphevelsestegn betyr. 
Enkel akkordlære. Klappe rytmemønsteret i notene før vi spiller (trene grunn- og melodirytme). 
 
Gehør  

Spille med eller uten noter alene, eller i samspill med andre. 
Høre forskjell på dur og moll. 
Utvikle gehøret gjennom imitasjon/etter øret. 
Lære enkle melodier med akkorder. 
 
Dynamikk og uttrykk  

Lære enkle dynamiske tegn (p, f), lære staccato og legato i løpet av nybegynnerperioden. 
 
Komposisjon og improvisasjon  

Bruke lydforming og lage lydkulisser på piano (hvordan høres f.eks sola, bølger eller havet ut på 
piano?) Komponere små melodier, gjennom f.eks å skrive dikt og tonesette dem. Improvisasjonslek. 
 
Repertoar  

Alle elever skal lage seg en repertoarliste. Holde ting ved like.   

 
Praksis: 
Forberedelse/øving  

Hvis du spiller litt hver dag, blir du god! Finn gjerne en fast daglig øvingstid.  Instrumentet skal ha en 
synlig plass hjemme. 
 
Andre instrumenter  

Hvis mulig: presenter andre tangentinstrumenter for eleven. 
 
Eksempel på notebøker  
Opp til hver lærer og i dialog med elev ut i fra eleven sine ønsker og forventninger. 
Eksempler: 

 Baard Tronvold: Hiba BokkaraPer Selberg, Stein Skøyeneie Min egen pianoskole bok 1 og 2; 

 Salve Kallevig: Spill med akkorder bok 1; 

 Astrid Tveter: Kjent og kjært; 

 Salve Kallevig:Den kjenner jeg bok 1; 



 Åse Sødergvist-Spering Pianogehør 1; 

 Carl-Bertil Agnestig: Vi spiller piano 1 

 Kristine Bratlie Musikk for 4 hender;(flere av disse har egne oppgavebøker) 

 Enkle norske barnesanger 
 
Konserter  

Spille på huskonserter og andre arrangementer. Alene og i samspill med andre.    
 
Mellomnivå 

Teori:  

Kunnskap om instrumentet  

 
Teknikk 

Videreføre og utvikle spilleteknikk fra Fase 1.Grunnleggende pedalteknikk. 
 
Noter og rytmer  

Lære seg alle notene i store- og opp til trestrøken oktav. 
Lære seg skalaer opp til 4 fortegn. 
Lære seg hovedakkordene med paralleller. 
Akkordomvendinger. 
Lære seg kadenser (Tonika, Subdominant og Dominant) 
Klappe rytmemønsteret i notene før vi spiller (trene grunn- og melodirytme). 
 
Gehør  

Høre forskjell på ulike skalaer; dur,-ren moll og harmonisk moll. 
Kjenne igjen intervaller. 
Lære lengre melodier og kunne sette til akkorder og enkle basslinjer. 
Kunne utføre dette i forskjellige tonearter. (Opp til 4 fortegn) 
 
Dynamikk og uttrykk  

Lære de mest brukte dynamiske tegn og uttrykk, og kunne anvende dem i praksis. 
 
Komposisjon og improvisasjon  
Komponere små melodier, gjennom f.eks. å skrive dikt og tonesette dem. 
Lære å sette bass til. 
Mer vekt på form og harmonisering. Improvisasjonslek. Bassgang. Bluesskala. Akkordrekke. 
 
Repertoar  

Alle elever skal lage seg en repertoarliste. Holde ting ved like.   
 
Praksis  

Forberedelse/øving  

Hvis du spiller litt hver dag, blir du god! I denne fasen forventes det økt øvingsmengde. Finn gjerne en 
fast daglig øvingstid. Instrumentet skal ha en synlig plass hjemme. 
 
Andre instrumenter  

Presentere andre tangentinstrumenter for eleven. 
 
Eksempel på notebøker  
Opp til hver lærer. 
Eksempler: 



 Per Selberg, Stein Skøyeneie Min egen pianoskole bok 2 og 3; 

 Salve Kallevig Spill med akkorder bok 1 og 2; 

 Salve Kallevig Spilleglede; 

 Baard Tronvold: Hiba Bokkara 

 Ingvar Widenberg: Lett på piano; 

 John W. Schaum: Piano course; 

 Enkle norske barnesanger, folketoner og musikkstykker skrevet av de norske komponistene. 
 
Konserter  

Spille på huskonserter og andre arrangementer. Alene og i samspill med andre.   
 
Mål for undervisningen:   
Mestring    
Musikkglede                                                                            
 
Organisering av undervisningen: 
Enkeltundervisning    
Gruppeundervisning (2 elever)    
Samspill   
Spille stykker for fire hender    
 
Konserter      
 
Øvre mellomnivå 

Teori    
Teknikk  
Videreføre og utvikle spilleteknikk fra mellomnivå. Pedalteknikk. Skalaøvelser - opp til 4 fortegn. 
Bevisstgjøring av styrking av alle fingre. 
 
Noter og rytmer 
Lære seg skalaer opp til 6 fortegn. Lære seg kadenser med paralleller. Lære kvintsirkelen. 
Besifringsspill.  
 
Gehør  

Videreutvikle fra mellomnivå. 
 
Dynamikk og uttrykk  

Bruke mer avanserte dynamiske tegn og uttrykk, og kunne anvende dem i praksis. 
 
Komposisjon og improvisasjon  

Utvikle evnene fra mellomnivå. 
 
Repertoar  

Utvide repertoarlista. Repetering – holde ting ved like.   

 
Praksis  

Forberedelse/øving  

Hvis du spiller litt hver dag, blir du god! I dette nivå forventes det ytterligere økt øvingsmengde. Finn 
gjerne en fast daglig øvingstid. Instrumentet skal ha en synlig plass hjemme. 
 
Andre instrumenter  



Presentere andre tangentinstrumenter for eleven. 
 
Eksempel på notebøker  
Opp til hver lærer. 
Eksempler: 

 Åse Sødergvist-Spering Pianogehør bok3; 

 Marina Pliassova Marinas mesterstykker bok 3; 

 Selberg: Barnas store klassikerbok; 

 Classics to Moderns 3 og 4; 

 J.S.Bach Preludier; 

 Sonatiner av Klementi og Kulau; Etyder;              

 Klassisk, pop, filmmusikk, jazz m. m. 
 
Konserter  

Spille på huskonserter og andre arrangementer. Alene og i samspill med andre.   
 
Mål og organisering av undervisningen: 
Som mellomnivå. Undervisningsinnholdet avhenger av elevens personlige innsats og progresjon.  
 


