
 
 
 
 
Pianospelets grunder- lär hela klassen två låtar på 8-veckor. 
 
På kursen lär sig en hel klass pianospelets grunder och två stycken. Kursen kräver inga 
förkunskaper i pianospel, musikteori eller notläsning. Barnen lär sig på gehör genom 
imitation. Inlärningen sker med hjälp av iPad applikationen BlockPiano. Inlärningen sker i 6 
steg och mynnar i en slutkonsert där alla spelar tillsammans på pianon/keyboards och iPaddar.   
 
Mål: lära sig notvärden, puls och samspel samt grunderna i pianospel. 
 
Bedömning: Enligt prestationerna av de olika stegen under på lektionerna.  
 
Utrustning:  

• En iPad per 3 elever + några extra om möjligt för de snabba eleverna.  
• BlockPiano appen installerad på alla iPaddarna. 
• Ett digitalpiano+stolar för 3 elever.  
• Hörlurar för 4 personer 
• Lyssning av digitalpianot + en iPad med hörlurarna. 
• I stället för digitalpianot kan man använda ett akustiskt piano men det ökar 

ljudmängden i klassen. 
• Flera keyboardar och pianon (om möjligt) inför uppträdandet.  
• Projektor för projicering av bilder och videon (om möjligt). Gärna från en iPad. 

Vanlig tavla går också. 
 
Kursens längd är 8 veckor med en lektion i veckan. I denna beskrivning är de två valda 
låtarna Blinka Lilla (Twinkle, Twinkle) och Bjällerklang (Jingle Bells). Andra sånger kan 
användas lika bra men välj inte för svåra sånger! iPadden gör inte pianospelet lättare. Den 
bara hjälper vid inlärningen. 
 
Kursens två låtar inlärs i 6 steg 
 
Steg 1. BlockPiano mode  
Med BlockPiano mode övar man att spela sången i rytm. 
https://youtu.be/A-w0m5x2XU4 
  
Steg 2. Fingersättning, handens ställning 
Vi lär oss hur fingersättningar fungerar i pianospel och med en hurdan handställning man 
spelar. 
 
Steg 3. Piano lessons conductor mode 
I conductor mode visar BlockPiano tangent för tangent hur man spelar. Du kan spela i fritt 
tempo. https://www.youtube.com/watch?v=3LTJxlF81LI 
 



Steg 4. Piano lessons game mode 
Alla spelar i rytm med metronom eller bakgrundsband och får feedback av BlockPiano. Vi 
övar igen en lektion (lesson) i taget och till slut spelar vi i ett snabbare tempo. 
https://www.youtube.com/watch?v=BKcZKy3fjNE 
 
Steg 5. Riktiga tangenter och music stand mode 
Då en iPad grupp på 3 elever lärt sig att spela sin stämma i piano lessons mode så kan de 
börja öva med ett riktigt piano. https://www.youtube.com/watch?v=Pn6_mLFNWUI 
 
Steg 6. Slutkonsert med hela gruppen 
Hela klassen kan uppträda i en slutkonsert. Alla spelar antingen på pianon, keyboards eller 
iPaddar.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=MXhDZP4vOSk  
 
https://www.youtube.com/watch?v=eF2PWqkXLaU 
 
 
Lektionsplan 
 
Lektionsplanen bör anpassas till den aktuella klassen. Här är en stomme att utgå i från. 
 
Lektion 1-3 

• Gå igenom steg 1-5 med Blinka Lilla 
 
Lektion 4-5 

• Börja med Bjällerklang och öva parallellt Blinka Lilla på keyboardar. 
 
Lektion 6-8  

• Öva med hela gruppen konsert framförandet (steg 6). 
 
 
Läs en utförligare beskrivning av de 6 stegen för inlärning från sidan 3 framåt. 
 
  



Pianospelets grunder- lär hela klassen två låtar på 8-veckor. 
 
Inlärningens 6 steg: 
Steg 1. BlockPiano mode    sid 3-4 
Steg 2. Fingersättning, handens ställning sid 5 
Steg 3. Piano lessons conductor mode  sid 6-7 
Steg 4. Piano lessons game mode  sid 7-8 
Steg 5. Riktiga tangenter och music stand mode sid 10 
Steg 6. Slutkonsert med hela gruppen  sid 11 
 
Steg 1. BlockPiano mode 
 
Med BlockPiano mode övar man att spela sången i rytm. 
 
Se tutorial video 1: https://youtu.be/A-w0m5x2XU4 
 

• Lär eleverna betydelsen av ¼-not , ½-not och 1/8-not.  
• Visa Blinka lillas först ”block”. Låt barnen klappa medan läraren visar tonerna en i 

gången från vänster till höger. Börja med inräkning till 4. 
 

 
Twinkle, Twinkle block 1 
 

• Öppna Twinkle, Twinkle i BlockPiano mode 
 

 
Twinkle, Twinkle i BlockPiano mode 
 

• Tryck start     
             

 
 



 
• Låt alla spela level 1, 3 elever per iPad. Be eleverna sträcka upp handen när de får 4 

eller 5 stjärnor. 
• Kommentera feedbacken och låt barnen höra vad det spelat. Be dem gå till nivå 2 

(level 2) och efter det till ”consert”. 
 

 
 

• Be barnen berätta hur många olika stämmor det finns. Vem har melodin? Vem basen? 
• Fina inspelningar kan delas via Airdrop till lärarens maskin. Kom ihåg att först 

namnge gruppen i filnamnet.  
 

 
 

 
 

 
 
 
Steg 1 för Bjällerklang: 

• Annars lika som för Blinka Lilla men lär också betydelsen av en punkterad not, en 
punkterad ¼-del och en helton. 

  

Be eleverna lyssna hur det spelat 
genom att trycka på den vita play ikonen 
i samband med feedbacken. 
 

Tryck på den gula knappen 
för att ”dela” inspelningen 
via Airdrop till lärarens 
iPad. 
 

Namnge inspelningen med  
elevernas namn 
 

Dela inspelningen till 
lärarens iPad via Airdrop. 
 



Steg 2. Fingersättning, handens ställning 
 
I steg 2 lär vi oss hur pianots fingersättningar fungerar. 
 

• Gå igenom finger numreringen för alla fingrar. Förklara grundprincipen att alla fingrar 
har sin egen ton. ”I längden är det mycket lättare på det sättet!” 

 

 
 

• Gå igenom handens ställning med rundade fingrar som om man hade ett äpple i 
handen.  

• visa bilden nedan om hur fingersättningne går i lesson 1 i Blinka lilla. Blå cirkel är för 
vänster hand, orange för höger. 
 

Twinkle Lesson 1 
 

 

 
vänster hand      höger hand 
 

• Öva lesson 1 och 2 händerna sträckta i luften och/eller på pulpeten.  
 

 
Twinkle Lesson 2  
 

 

 
höger hand       vänster 
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Steg 3. Piano lessons conductor mode 
 
Se tutorial video 3: https://www.youtube.com/watch?v=3LTJxlF81LI 
 
I conductor mode visar BlockPiano tangent för tangent hur man spelar. Du kan spela i fritt 
tempo. Om detta känns lätt kan man gå till steg 4 (piano lessons game).  
 

• Välj piano lessons conductor mode från menu sidan 
 

 
            

• Välj vem som skall vara ”conductor” genom att trycka på önskad ikon. Ikonen i 
mitten, mitt emellan pianon, är för läraren ifall han/hon vill delta som 4 spelare. 
 

 
 

• Tryck start 
 

 
 

• Ändra alla pianon till piano 1 från pilarna ovanom tangenterna.  
 

  
. 

 

Välj piano 1 med 
pilarna. Med den 
oranga cirkeln 
stänger man av 
demopiano. Håll den 
på i början. 
 



• Tryck på den gröna play ikonen. 
 

 
 

• Den första tonen är blå för alla. När conductor trycker på den blåa tangenten markeras 
nästa ton med blått.  

 
• Be conductorn räkna in och börja spela med gruppen. Börja med lesson 1.   

  
• Uppmärksamma fingersättningen. Handens ställning kan vänta till steg 5 och det 

riktiga pianot.  
 

• Be eleverna byta conductor så att alla får prova på det.  
 

• (Vid behov) Om eleverna har svårt att spela tillsammans i rytm kan läraren vara 
”conductor” som en 4 spelare. Läraren leder då sessionen från lilla central blocket. 
Aktivera conductor ikonen till central blocket från menu sidan.  

 

 
 

Rotera blocket så att den kommer närmare iPadens kant.  
 

 
 

• Be eleverna lyssna på sitt eget spel. Allting bandas!  
 

• Gör det samma med nästa ”lessons” 
 

• När eleverna kan spela level 3 (halva sången) i conductor mode kan de flytta till nästa 
steg.  

 

Rotera central blocket för en 
angenämare spelställning. 

Läraren kan delta som 4 
spelare och leda övningen. 
Aktivera conductor ikonen 
till central blocket från 
menu sidan. 



 
Steg 4. Piano lessons game mode 
 
Se tutorial video 4: https://www.youtube.com/watch?v=BKcZKy3fjNE 
 
I steg 4 spelar alla i rytm med en metronom eller ett bakgrundsband och får feedback av hur 
det spelat. Vi övar igen en del (lesson) i taget och till slut spelar vi i ett snabbare tempo tills vi 
når konsert tempo. 
 

• Välj ”game” ikonen från menu sidan. 
 

             
 

• Tryck start 
 

 
 

• Alla bör ha piano 1 igen (som i steg 3)    
 

   
 

• Be eleverna att först följa med hur maskinen spelar. Tryck play. 
 

 
 

  



• Visa hur man genom att trycka på central blockets toner ser vilka tangenter som man 
skall spela. 
 

 
 

• Be eleverna trycka på play och spela med BlockPiano och få feedback. Börja med 
lesson 1.   
 

• Be eleverna lyssna på sitt eget spel. Allting bandas!  
 
 

 
 
• Man bör få 4 stjärnor för att få gå till nästa lesson.  

 
• När eleverna lärt sig lesson 3 kan de prova spela i ett snabbare tempo. 

 

 
 

• Efter detta är gruppen redo att spela på det riktiga instrumentet, 3 elever i taget. Se 
steg 5  

Genom att trycka på tonerna 
i central blocket ser man de 
motsvarande 
pianotangenterna. Be 
eleverna memorera 
passagen. 

Välj ett snabbare tempo från 
tempo ikonen. Concert är 
det snabbaste tempot i alla 
sånger. 

Be eleverna lyssna hur det spelat 
genom att trycka på den vita play ikonen 
i samband med feedbacken. 
 



Steg 5. Riktiga tangenter och music stand mode 
 
Se tutorial video 5 https://www.youtube.com/watch?v=Pn6_mLFNWUI 
 
Då en iPad grupp lärt sig att spela sin stämma i piano lessons mode så kan de börja öva med 
ett riktigt piano. 3 elever ryms kring ett full långt instrument.  
 

• Lägg iPadden på pianots notställe i ”music stand mode”.   
• Bara de stämmor som är i användning skall synas och höras. Dölj och tysta de övriga 

stämmorna genom att trycka på den oranga cirkeln ovanom tangenterna. 
 

  
. 

• Läraren kan ha noterna som hjälp. Noterna hittar man på menu sidan via sheet music 
knappen. Ta en utskrift av noterna. Vid behov kan du skicka noterna med e-post till en 
annan maskin för att få en utskrift. 

• Läraren och max tre elever lyssnar på sitt spel via hörlurar för att inte störa de andra. 
• Om läraren står vid pianot bakom eleverna kan hon/han nå bättre central blocket och 

play knappen genom att flytta dem överst på iPadden. Gör detta med upp/ner pilen.  
 

 
 

• Spela med BlockPiano först långsamt sedan snabbare.  
• Spela melodin med två oktavers mellanrum. 
• Läraren kan hoppa in som 3dje spelare för att öva med bara två elever. 
• Gå igenom handens ställning. 
• Spela Blinka lilla lektion 3 (halva sången). Hjälp efter behov. 
• Prova också att spela helt traditionellt utan iPadden.   
• Stor applåd. 
• Be eleverna gå igenom resten av sången på iPadden på samma sätt som tidigare. 
• Be nästa grupp komma till instrumentet. 
• OBS! De elever som först lärt sig hela piano 1 stämman i Blinka lilla kan bilda en ny 

grupp som börjar och öva på piano 2 stämman. Börja från steg 3 (conductor mode). 
Om möjligt kunde piano 2 gruppen få en egen iPad så att de som ännu övar på piano 1 
kan fortsätta på sin iPad som förut.  
 

 
 

• De snabbaste eleverna kan efter piano 2 stämman också öva piano 3 stämman på 
liknande sätt.  

 
  

Öva stämma 2 genom att välja piano 2 
från pilarna ovanom tangenterna. 

Flytta central blocket och play knappen överst på 
iPadden med upp/ner pilen.  

Med den oranga cirkeln stänger man 
av de andra stämmorna. 
 



Steg 6. Slutkonsert med hela gruppen 
Se konsert video https://www.youtube.com/watch?v=MXhDZP4vOSk  
 

• Hela klassen kan uppträda i en slutkonsert. Alla spelar antingen på pianon, keyboards 
eller iPaddar.  Läraren kan delta där det behövs. 

• Synkronisera orkestern genom att förstärka bakgrundsmusiken för en iPad i 
BlockPiano game mode så att alla hör den bra.  

• De övriga följer musiken spelandes med pianon, keyboards eller iPaddar.  
• De övriga iPaddarna spelar i BlockPiano conductor mode.  

 
 Se tutorial video 2 https://www.youtube.com/watch?v=eF2PWqkXLaU  
 

• Du kan också prova att de andra iPaddarna spelar med i BlockPiano game mode utan 
sin egen bakgrunds musik. Men då måste alla iPaddar trycka på play ikonen exakt 
samtidigt! Justera bakgrundsvolymen till noll från volym knappen. 

•  
 

 
 

 
Justera bakgrundsvolymen 
till noll från volym 
knappen. Bara piano ljudet 
hörs. 


