
Bø Kulturskole 
- En kulturskole for alle! 

 
 

FAGPLAN FOR PIANO 
 

Målgruppe/inndeling Organisering av undervisning Innhold Mål 
Nybegynner: nye elever fra ca 2. 
trinn i grunnskolen. 
 
Mellomstadiet: elever som har spilt 
en stund (1-6 år). 
 
Viderekomne: elever som har spilt 
lenge (lengre enn 6 år). 

• Individuell undervisning, 
samspill/gruppeundervising, 
seminarer/workshop og 
konserter. 
 

• Ukentlig undervisning 36 uker i 
året. Hovedsakelig enetimer på 
20 - 30 minutter. 
 

• Noter/leksebok skal være med på 
hver time. Elevene anbefales å 
samle noteark etc. i en egen 
perm som er med på 
undervisingstimen.  
 

• Eleven må ha tilgang til eget 
piano, akustisk eller elektrisk eller 
keyboard. Elever på 
mellomstadiet bør ha et 
instrument med veide tangenter 
og pedal. 
 

Nybegynner: 

• Lære litt om 
instrumentet. 

• Lære fingersetting. 

• Lære fingrenes nummer 
og C-durs 
femfingerposisjon. 

• Forstå hva som er 
oppover og nedover på 
klaviaturet. 

• Spille enkle melodier i 
høyre hånd med enkelt 
komp i venstre hånd. 

• Lære om # og b. 

• Lære notene i C-dur 
skala. 

• Lære forskjellen på dur 
og moll. 

• Lese enkle rytmer; 
helnoter, halvnoter, 4-
deler og 8-deler. 

 

 

 

• Mestring  
 

• Musikkglede 
 

• Kreativitet  

 



• For god progresjon bør det settes 
av tid til øving hver dag, helst 
minimum 20 minutter. Det 
forventes at eleven kommer 
forberedt på time. 
 

• Lærebøker som brukes: 
 
Nybegynner: 
Carl-Bertil Agnestig bok 1 og 2 
Stein Skøyeneie bok 1 og 2 
Salve Kallevig «Den kjenner jeg» 1 og 2 
Diverse bøker fra Bastien Piano Basics 
 
For å unngå å bli låst til «en bestemt måte 
å lære piano» finner vi det lurt å variere 
lærestoff fra gang til gang, hele tiden lære 
noe nytt og på den måten få en bred 
innfallsvinkel på pianospillet. Dersom 
eleven plages med rutiner eller viser liten 
fremgang, så kan ofte løsningen være å 
få ei egen lærebok. 
 
Mellomstadiet: 
Carl-Bertil Agnestig bok 2 og 3 
Stein Skøyeneie bok 2 og 3 
Salve Kallevig «Den kjenner jeg» 1 og 2 
Diverse bøker fra Bastien Piano Basics 
og Technics, hovedsakelig bok 2 og 3 
 
Viderekomne: 
Vil variere fra elev til elev. 

• Forstå gjentakelsestegn 
og hus. 

• Vite hva en takt og 
taktstrek er. 

• Lære litt om akkorder. 

• Spille legato og 
staccato. 

• Lære viktigheten det å 
øve og være forberedt til 
neste time. 

 
Mellomstadiet: 

• Kunne notenavn og 
navn på tangentene. 

• Lese noter i G-nøkkel 
og F-nøkkel. 

• Spille med opptil 2 kryss 
og b. 

• Ha god håndstilling. 

• Spille i 4/4 og 3/4-takt 
og lese rytmer. 

• Spille musikk utenat. 

• Bladspille enkle noter 

• Kunne litt om pauser. 

• Spille dynamisk og ha 
kjennskap til de 
vanligste 
dynamikksuttrykkene. 

• Spille melodien 
tydeligere enn kompet. 

• Ha kjennskap til hva 
besifring er og hvordan 
dette fungerer. 

 
Viderekomne 

• Spille kjente klassiske 
pianoverk. 

• Bladspille besifring. 



• Opparbeide et variert 
repertoar. 

• Samspill med andre 
elever/ensembler. 

    
 


