
FAGPLAN FOR PIANO  
LÆRER: EDIN – JOHAN HØIER  

Hovedmålet er å bli glad i musikk og få lyst å bruke 

pianokunnskapen videre i livet.  

  

Undervisningsmateriell.  

Alle skaffer seg pianobok etter anbefaling fra lærer. Eksempel på læringsbøker: 

Spilloppskolen, Kjendt og Kjært nr. 1, 2, 3. Pianogehør nr. 1, 2, 3.  

  

Organisering av undervisning.  

Undervisningen foregår en gang i uken og følger skoleruten. Elevene har enkelttime 

på 22.5 min eller på gruppe med 2-3 elever med lengre time. Samspill med flere elever 

på hvert sitt piano er viktig for å lære seg å lytte, samarbeide, konsentrere seg og ha 

det gøy. At elever på forskjellig nivå spiller sammen er veldig motiverende og lærerikt.   

  

Elevene motiveres til å opptre på huskonserter, skole/barnehager og institusjoner i 

kommunen.  

  
  

  

 

  

  

BEGYNNER NIVÅ.  



- Grunnleggende note/rytmelære.  

- G og F nøkkel.  

- Enkelt gehørspill.  

- Improvisasjon over tema.  

- Samspill.  

- Opptre på huskonsert.  

  

  

MELLOM NIVÅ.  

- Utvide arbeidet  med notelære og rytmer.  

- Musikkuttrykk som forte og piano, staccato- legato.  

- Dur- moll, repetisjonstegn ol.  

- Lære om de forskjellige buene.  

- Samspill.  

- Delta på konsert.  

  

  

VIDEREKOMMENDE 1.  

- Arbeide med musikkuttrykk.  

- Skalaer.  

- Intervaller.  

- Akkorder.  

- Formidling av stykket.  

- Besifring.  

  

  

VIDEREKOMMENDE 2.  

- Jobbe videre med dynamikk.  

- Formidling.  

- Lytte.  

- Lære om de forskjellige epokene i musikkhistorien.  

- Spille sammen med andre instrumentgrupper.  

  

  

 

 

Organisering av undervisningen 



 

- Elevene vil få en planlagt og samling, alle 11 elever sammen, på en 
lørdag eller søndag før jul i 2019 der vi skal forberede og utøve et stykke 
komponert av pianolærer der alle elever skal ha fokus på samspill. Dette skal 
senere fremføres på konsert, eller huskonsert for alle som vil møte opp å se 
og høre.  

 
- Våren 2020 skal elevene ha et seminar med rytmisk fokus, samspill og 
egentrening. Her er målet å få innsikt i rytmens verdi, hva er puls; takt og 
rytme. Her vil vi relatere til ting vi kan litt om allerede, hjerterytme, puls, 
hvilepuls, trening osv. Her skal elevene få mulighet til å spille sammen, noen 
vil spille sjøl og uansett skal vi spille litt for hverandre. 

 
 

- Elevene skal få delta i en hel kulturskoledag, som vil være tverrfaglig og 
har også som hensikt å dekke opp undervisning som faller bort i juni, altså 
elevene vil få mer enn de egentlig betaler for ila et skoleår.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


