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LÆRERVEILEDNING

Innledning
Mosaikk pianoskole1-2-3 er et metodeverk for den første pianoopplæringen.
Metodeverket er utformet både med tanke på individuell undervisning og gruppe -
undervisning. Gehøret står i sentrum for all aktivitet, som også fremgår av skolens under-
tittel: Fra gehør til noter – fra noter til gehør.

Metodeverket kan benyttes av alle aldersgrupper, men er i hovedsak tilrettelagt for
aldersgruppen 7-12 år. Eleven vil kunne fortsette med ulike repertoarbøker, for eksem-
pel i Mosaikkserien, når metodeverket er avsluttet. Enkelte stykker i repertoarheftene
Mini-Mosaikk 1 og 2 kan eventuelt brukes parallelt med pianoskolen.

Metodeverket består av en elevbok med tilhørende lydinnspillinger og tre samspillbøker,
Melodibok 1, 2 og 3. I tillegg omfatter metodeverket ekstraoppgaver, rytme-, melodi- og
akkordkort og en lærerveiledning. 

Målsetting
Den grunnleggende idéen med skolen er å legge til rette for en bred musikalsk utvikling
hos eleven. Dette skjer gjennom kreativitetsoppgaver og samspilloppgaver, ved teoretiske,
formmessige og historiske innføringer, og ved at gehøret brukes aktivt gjennom hele  
skolen. En hovedmålsetting med skolen er å selvstendiggjøre eleven musikalsk.

Elevboken
Elevboken er inndelt i 30 leksjoner. Melodiutvalget er variert og omfatter norske og
utenlandske melodier, både melodier som antas å være kjente for eleven og melodier
som kan være nye. Elevboken inneholder også noen klassiske temaer fra verker av kjente
komponister. 

I hver leksjon arbeides det grundig med den første leksjonsmelodien, og det er gjennom
denne melodien eleven lærer nye musikalske elementer. De fleste leksjonene har i tillegg
flere melodier med tilsvarende utfordringer som den første leksjonsmelodien. Ved å spil-
le én eller flere av disse melodiene kan eleven styrke det som allerede er lært, før neste
leksjon kommer med nye utfordringer. De fleste melodiene har tekst som kan brukes
ved innlæring av rytme m.m. Teksten er ofte utgangspunktet for arrangementene av
melodiene. Elevboken er inndelt i fem deler med ulike fokusområder: spill etter gehør,
spill etter noter, arbeid med rytme, med akkorder og med form. Gehøret vedlikeholdes
gjennom lytteoppgaver etter at notene er innført, for å bevisstgjøre at musikk er lyd og
ikke skrifttegn. 
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Samspillbøkene: Melodibok 1, 2 og 3
Alle melodiene er arrangert slik at elevstemmen både fungerer alene og sammen med
en lærerstemme som en firhendig sats. Melodibøkene inneholder firhendig-arrangemen-
tene. Arrangementene av de klassiske temaene er lagt så nær opp til komponistens ori-
ginalmateriale som mulig, blant annet er komponistens artikulasjons- og dynamikkmar-
keringer i hovedsak fulgt i disse arrangementene. 

Lydinnspillingene
Firhendigarrangementene i Mosaikk pianoskole er innspilt på CD-plater som kan kjøpes
separat. Lydinnspillingene finnes også på Spotify.
Lydinnspillingene kan brukes på ulike måter : 

• til å lære nye melodier etter gehør
• som en samspillpartner 

Når det gjelder de klassiske temaene, er verkene de er hentet fra også innspilt i sin opp-
rinnelige versjon – dette for at eleven skal kunne møte en større musikalsk verden enn
pianoet alene kan by på. Disse verkene gir mulighet for varierte lytteoppgaver som fin-
nes under Ekstraoppgaver på www.musikkforlagene.no.

Ekstraoppgaver
Det er utarbeidet ekstraoppgaver til hver leksjon. Disse kan lastes ned fra www.musikk-
forlagene.no. De fleste av oppgavene er utformet som gruppeoppgaver der elevene
arbeider sammen. Oppgavene har forskjellig karakter, som antydes i den enkelte oppga-
vetittel, og mange av oppgavene har en kreativ vinkling som skal fremme elevens selv-
stendighet. Oppgavene kan gjennomføres på undervisningstimen for å styrke bevissthe-
ten om gjennomgåtte emner og for å skape variasjon i timen, men kan også gis som
hjemmeoppgaver.

En del av oppgavene viser til rytme-, melodi- og akkordkort som kan lastes ned fra
www.musikkforlagene.no.

Rytme-, melodi- og akkordkort
Rytme-, melodi og akkordkortene skal bevisstgjøre elevens musikkteoretiske forståelse.
Kortene er utformet som drilloppgaver i spillform og kan brukes både i undervisnings-
timen og som hjemmeoppgave.


