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Organisering av undervisningen 
Ukentlig undervisning 38 uker i året. Enten individuell eller gruppe undervisning. 

Generelt 
Nær kontakt mellom lærer og foresatte – og i de fleste tilfeller ensembler – er viktig for å 
oppnå gode ønskede resultater. 

Målgruppe/alder/inndeling  
I denne fagplanen er undervisningen delt i 3 nivåer: 
Nybegynnernivå, mellomnivå og viderekomment nivå. 

Historikk og bruksområde  
Det akustiske, opprettstående klaveret, eller pianoet, spilles ved at hammere anslår strenger 
når tangenter trykkes ned. Pianoet regnes som et slagverksinstrument og slo igjennom i 
kunstmusikken under wienerklassisismen på 1700-tallet. Pianoet er et allsidig 
solo/akkompagnement-instrument som benyttes i alle mulige genre.  
 

1. Nybegynnernivå: 

Teori 

Innhold  Beskrivelse 

Kunnskap om 
instrumentet 

Se hvordan pianoet ser ut inni og hvordan hammeren anslår strengene 
når du trykker ned en tangent. 

Teknikk Lære hvordan man øver. Trene på å få riktig sittestilling, anslag, 
fingersetning; å spille sammenhengende; å kunne komme in i 
notebildet hvis man detter ut, særlig hvis man spiller sammen med 
andre. 

Noter og rytmer Lære grunnleggende musikkteori som omfatter notelære, noteverdier, 
rytme og takt. Lære G- og F-nøkkel. Lære kryss- og b-fortegn og 
oppløsningstegn. 

Gehør Spille med eller uten noter. Høre forskjell på dur og moll. Lytte til ulike 
stilarter og komponister. Utvikle gehøret gjennom imitasjon/etter 
øret. Lære enkle melodier, gjennom grep, rytmer og gehør. 

Dynamikk og uttrykk Lære å spille legato, staccato og med styrkegrader; enkle dynamiske 
tegn som piano, forte, crescendo, diminuendo og ritardando. 

Komposisjon og 
improvisasjon 

Komponere små melodier. Improvisere på sorte og hvite tangenter. 

Praksis 

Innhold Beskrivelse 

Forberedelse Minst 15 minutter daglig øving hjemme.  
Til timene skal eleven alltid ha med spilleboka/leksa. 

Gehørsanger Spille kjente og ukjente melodier i forskjellige genre i klassisk og 
rytmisk musikk. 

Eksempler på notebøker Den kjennner jeg (bok 1), Fra fjern og nære (bok 2) av Kallevig, Alfred’s 
basic piano library (bok 1a, 1b og 2), Opus bå av Fekjar. 

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

Teori 

Innhold Beskrivelse 

Teknikk Videreutvikling av klang og fingerteknikk.                                                                                           

Utvikle elevens musikkbevissthet og musikalske uttrykksevne gjennom 

bruk av blant annet frasering og dynamikk. Opparbeide ferdigheter 

gjennom skalaer (C-, G- og D-dur), akkorder og hurtig teknisk spill. 

Noen ganger øve med metronom. 

Gehør Utvikle intonasjonen, lytte til og få en forståelse for fler stilarter og 

komponister. Utvikle gehøret gjennom imitasjon/etter øret. Besifring-

/gehørspill, utvidet akkordforståelse, kunne bruke forskjellige 

akkompagnementsfigurer. Eleven får tilbud om å akkompagnere andre 

elever. 

Noter og rytmer Kunne lese notebilder med for eksempel synkoper, trioler, 

16.delsnoter, flere ulike taktarter som 3/8 – 6/8 – 12/8. Forståelse av 

grunnpuls og tempo over tid. Forstå dur- og mollskalaer, blues- og 

penta-skalaer. Lære om musikalske uttrykk, tempo, dal segno og 

aksent. Kunne ulike taktarter som eksempel: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 med 

flere.  

Dynamikk og uttrykk Jobbe med interpretasjon. Kunnskap om de fleste musikkuttrykk som 

forteller hvordan stykket skal utføres. Tilegne seg kunnskap om den 

melodiske oppbygging av stykket. Kunne utføre accelerando og 

rubato. Vite hvordan man utfører ulike buer, fraser og ulike typer 

artikulasjoner. Det blir lagt større vekt på kvalitet, musikalitet og 

konsertdeltakelse. 

Historikk Ha kjennskap til ulike stilepoker som barokken, wienerklassisismen, 

romantikken, nasjonalromantikken og musikk fra det 20.århundre og 

ulike sentrale komponister innenfor hver epoke. 

Komposisjon og 

improvisasjon.  

Kunne transponere enkle melodier eller enkle akkordrekker til andre 

tonearter. Improvisere over penta- og blues-skalaen. 

 

Praksis 

Innhold Beskrivelse 

Forberedelse Minst 20 minutter daglig øving hjemme. Spille skalaer, ta ut vanskelige 

partier i et stykke. Øve dette på ulike hensiktsmessige måter.  

Til timene skal eleven alltid ha med spilleboka/leksa. 

Gehørsanger Spille stykker fra forskjellige genrer og lytte til ulike typer musikk. 

Lærer forteller litt om komponister og epoker.  

Konserter Spille på huskonserter og andre arrangementer. Alene og i samspill 

med andre. Samspill videreutvikles på tvers av instrumentene eller i 

pianogrupper. 

Eksempler på notebøker Sonatiner, Små klassiske perler, Alfred´s basic piano library: Lesson 

book, Level 4, Young classic edition, Friedrich Burgmuller op. 100, 
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3. Viderekomment nivå: 

 

 

Classic Favorites 1 av Paul Sheftel, Pang på pianot, The best of Cathrine 

Rollin: 6 early intermediate to intermediate favorite piano solos, Min 

egen pianoskole bok 3 av Per Selberg. Eleven får I viss grad bestemme 

repertoar.  

Teori 

Innhold Beskrivelse 

Teknikk Ha kunnskap om ulike tekniske øvelser og ta dem i bruk til egenøving 

av vanskelige tekniske partier i stykkene.  Spille i hele registeret. 

Mestring av skalaer i forskjellige tonearter. Trene på prima vista. 

Kunne øve med metronom. Jobbe med interpretasjon. 

Noter og rytmer Vite hva dette er: Kvintsirkelen, intervaller, akkordoppbygging, 

formanalyse, ulike ornamenteringer og alle typer rytmer. 

Gehør Videreutvikle intonasjonen. Lytte og få forståelse av stilarter og 

komponister. Eleven oppfordres til å lytte til ulike innspillinger av 

samme stykke. Ta ut melodier og akkorder fra en lydfil. Kunne spille  

fritt og med fill-ins innen rytmisk piano. Få forståelse av vanskelige 

akkorder og komp-figurer. 2-5-1 og jazz harmonikk. Walking bass. 

Historikk Tilegne seg mer kunnskap om de ulike tidsepokene (komponister, 

oppbygging av ulike verk, tiden generelt, andre typer kunstarter, og 

andre instrumenter). Ha kunnskap i hvordan stykker tolkes fra ulike 

epoker og spille i henhold til disse. 

Komposisjon og 

improvisasjon 

Komponere stykker, transponere melodier til andre tonearter, 

improvisasjon i flere stilarter og skalaer. 

Praksis 

Innhold Beskrivelse 

Forberedelse Minst 30 minutter daglig øving hjemme. Spille skalaer, ta ut vanskelige 

partier i et stykke og øve dette på mange og ulike hensiktsmessige 

måter. Til timene skal eleven alltid ha med spilleboka/leksa. 

Veiledning Eleven får veiledning på timen i hvordan stykket bør øves hjemme for 

å få til vanskelige, tekniske partier, og for hvordan stykket skal 

tolkes/utformes generelt. 

Konserter Større vekt på kvalitet, musikalitet og konsertdeltakelse. 

Eksempler på notebøker Elevens ønske og valg av musikkstil vil bli lagt stor vekt på. 

Mozart sonater, Beethoven sonater, J.S. Bach preluder og fugaer. 


