
FAGPLAN FOR 

TREKKSPILL/TORADER  
LÆRER: SIGURD TINGSTAD  
  

Innledning   

Fagplan for trekkspill består av to hoveddeler. Den generelle delen beskriver forhold 

som danner plattform for all trekkspillundervisning i kulturskolen. I fagdelen beskrives 

forhold som progresjon og metodikk. Fagdelen er inndelt i faser: fase 1 - begynnernivå 

fase 2 - mellomnivå, fase 3 - øvre mellomnivå og fase 4 - viderekomment nivå.  

  

GENERELL DEL  

Mål:  

Hovedmålet er å lære å bruke instrumentet slik at det gir glede og mestringsfølelse i  

solospill eller sammen med andre innenfor de ulike nivåer.  

  

Undervisningsmateriell  

Trekkspill som instrument finnes i flere varianter/systemer. Øyer Kulturskole setter 

ingen bestemt grense her. Det vil si at det kan undervises både i knappespill (norsk 

eller svensk system), pianospill eller accordeon (trekkspill med melodibass). Vi 

anbefaler likevel å starte med norsk system knappespill med standardbass og evt. gå 

over til trekkspill med melodibass (accordeon) etter hvert. Som utgangspunkt  for 

undervisningen bruker vi læreverker av:  

- Anders Grøthe (for standardtrekkspill norsk system, egne lærebøker for 

accordeon)  

- Håvard Svendsrud (for standardtrekkspill norsk og svensk system, 

pianotrekkspill)  

I tillegg vil lærer finne aktuelle spillestykker som passer den enkelte elev. For torader 

brukes instrumenter i stemming GC. Som utgangspunkt brukes lærebøker av: Tom 

Willy Rustad. Undervisningen i torader er noe mer gehørbasert og mer rettet mot 

folkemusikk/gammeldans.  

  

 Organisering av undervisningen  

Undervisningen er i utgangspunktet individuell med undervisningstime à 22,5 minutter 

pr. uke i undervisningsåret. Gruppeundervisning kan forekomme. Tidvis kan 

timeplanen omorganiseres i forbindelse med prosjekter eller arbeid mot 

konserter/opptredener. I den forbindelse kan det også være aktuelt å spille sammen 

med andre. Samspill vil kunne gi eleven stor gevinst i forhold til kommunikasjon, 

samarbeid, lytting/gehør, rytmesans, klangfølelse og opplevelse av en større 

musikalsk helhet.  

  



Konsertdeltakelse er en del av undervisningen, fortrinnsvis som aktiv deltaker, men 

også som lytter. Kulturskolen arrangerer flere konserter i løpet av året, men også 

mindre arrangement hvor elevene kan delta. Konsertarenaer kan også være på for 

eksempel institusjoner rundt om i kommunen eller interne elevkonserter, 

skolekonserter, spille ved kommunestyremøter osv. Undervisningen foregår i Øyer 

Kulturskoles lokaler ved Solvang Skoles. Ved fravær skal lærer varsles i god tid på 

epost eller sms.  

  

 Øving  

På undervisningstimen legges grunnlaget for en god utvikling av spilleteknikk, 

notekunnskap osv. For å kunne følge opp dette er det veldig viktig å legge til rette for 

god hjemmeøving. Gode øvingsrutiner hjemme er med å gi eleven de beste 

forutsetninger for å oppleve fremgang, mestringsfølelse og spilleglede både hjemme,  

på spilletimen og ellers.  

  

  

FAGDEL  

  

Fase 1 – Begynnernivå  

- Grunnleggende spilleteknikk (sittestilling, håndstilling, fingersetting, belgføring)  

- Grunnleggende notelære  

- Finne grunnpulsen i musikken  

- Spille enkle melodier på gehør  

- Gode øvingsrutiner  

- Delta på konserter/opptredener alene eller sammen med andre  

 Fase 2- Mellomnivå  

- Videreutvikle spilleteknikk på instrumentet  

- Lære å orientere seg i notebildet  

- Utvikle gehørspill  

- Lytte til eget spill og medelever i samspill  

- Øve mere variert  

- Delta på konserter/opptredener  

  

Fase 3- Øvre Mellomnivå  

- Jobbe med spilleteknikk  

- Jobbe med et mere variert reportoar basert på sjanger og stilforståelse - 

 Jobbe med formidling av musikken  

- Ta mere aktivt del sammen med lærer i planlegging av øving/reportoar - 

 Vurdere eget spill  

- Delta på konserter/opptredener  

  



Fase 4- Viderekommet nivå  

- Jobbe med instrumentalteknikk på høyere nivå  

- Nyttiggjøre seg av bred informasjon fra notebilde  

- Kunne utrykke seg i forskjellige genre  

- Øve mer selvstendig  

- Delta på konserter/opptredener  

 

Organisering av undervisningen 

 

- Delta på huskonserter, vårkonsert, institusjonskonserter, 

kommunestyreopptredner, morgensamlinger på skolene 

- Kulturskolelørdag 

- Samspill mellom elever fra Lillehammer, Øyer og Ringebu. Øvelsene 

legges enten til Kulturhuset Banken på Lillehammer eller i kulturskolens lokaler 

i Øyer. Det vil være konserter eller andre arrangementer i de tre kommunene 

  

 
  

 

 

 

 


