
UNDERVISNINGSPLAN - PIANO
I de tre nivåerna får eleven möjlighet att utvecklas efter 
sin egen förutsättning. Undervisningen syftar till att 
ge eleven en god musikalisk grund samtidigt som den 
egna kreativiteten får en bra grogrund. 
 

Genom de olika nivåerna av ämnesplanen får eleven 
bekanta sig med olika musikstilar, samspelsformer och 
musikaliska uttryckssätt. 

Både notläsningskunskaper och gehörsmässig inlärning 
tränas för att ge eleven en  bred palett av möjligheter 
för vidare studier och ett livslångt musicerande.

GRUNDLÄGGANDE 
PULS OCH RYTM
Arbete med puls och rytm

GEHÖR
Härmningsövningar
Spela enkla melodier på gehör 

TEKNIK
Bekanta sig med pianot
Sitt och handställning, fingersättning
Anslagsteknik
Skalor med en hand
Tvåhändigt spel
Ackordspel och enklare kompmodeller
Melodi till enkel ackordanalys

TEORI
Grunder i teori och notläsning
Treklanger, dur och moll
Enklare transponering

IMPROVISATION
Utifrån begränsat tonförråd

MUSIKALISKT UTTRYCK
Enklare tolkning och uttryck

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET/SAMSPEL
Samspel lärare - elev
Möjlighet att medverka vid musikskolans konserter

FORTSÄTTNING 
PULS OCH RYTM
Timingövningar, break och formkänsla Gehör
Ta ut ackord, utöka gehörsspelet

TEKNIK
Enklare teknikövningar
Skalor i flera oktaver Kompmodeller i flera olika stilar
Klangbalans mellan händerna Legato-staccato
Pedalteknik
Teori
Mer om ackord, fyrklanger och kadenser
Enklare musiktermer

IMPROVISATION
Improvisation över skalor

MUSIKALISKT UTTRYCK
Utökar interpretationen
Dynamik

GENRE
Får med ökad nivå påverka valet av repertoar och genre

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET/SAMSPEL
Möjlighet att medverka vid musikskolans konserter och själv 
presentera sitt framträdande

AVANCERAD 
PULS OCH RYTM
Spel i oregelbundna taktarter 
Gehör
Längre stycken utantill
Planka låtar tillsammans med läraren 

TEKNIK
Mer avancerade teknikövningar 
Skalor med två händer 
Kompmodeller i ytterligare stilar 
Klangbalans i samma hand
Melodi och ackord i samma hand utifrån ackordanalys 

TEORI
Mer om harmonilära 
Grunderna i funktionsanalys
Föredragsbeteckningar och musiktermer 
Förberedelse för högre musikstudier

IMPROVISATION 
Musikaliska förebilder
Förråd av riff och ”klyschor”
Enklare modal improvisation
Härmningsövningar ”fråga-svar” med läraren 
Utmana, våga
Musikaliskt uttryck
Träna personligt uttryck med feedback 
Ansvar för egen instudering, tolkning

GENRE
Klassisk repertoar
Genrekännedom 
Fördjupning i olika stilar

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET/SAMSPEL
Hur man fungerar i ensemble/ 
grupp Ackompanjera solist


