
Veiledning til stykke nr. 6: 
 

«Tommelsangen» 
 
 

Kortfattet veiledning: 
 
1. Med dette stykket innføres bruken av hvite tangenter. De hvite tangentene er symbolisert i notesystemet med 

svarte rundinger (fjerdedelsnoter) og hvite ellipser (halvnoter). 
  
2. Det burde gjøres memoreringsøvelser for de to nyinnførte tangentene “C” og “F” (Se eksemplene nedenfor i 

avsnitt: Memoreringsøvelser for de to tangentene “C” og “F”). 
  

3. Stykket foreligger i tre forskjellige visningsmåter (lik som på Trilling- og tvillingsangen): 
 - Visningsmåte 1: Store tonesymboler. Stykket omfatter 3 sider. Alle 3 sidene spilles etter hverandre. Hver side 

inneholder kun et notesystem som viser tonesymbolene for begge hender. 
Minst to av de tre sidene skal det gjennomgås på følgende måter: Først med notearket satt opp på høykant 
(leserettningen ovenfra og ned) og deretter med lang siden ned (leserettningen fra venstre mot høyre). Hvis 
eleven mestrer dette uten videre, så kan man med en gang gå over til visningsmåte 2. 

 - Visningsmåte 2: Små tonesymboler. Stykket omfatter 2 sider med et notesystem per side. 
Minst første side skal gjennomgås på følgende måter: Først med notearket satt opp på høykant og deretter 
med lang siden ned. I tilfelle eleven mestrer denne siden uten videre, så kan man også her med en gang gå 
over til neste visningsmåten. 

 - Visningsmåte 3: Små tonesymboler. Hele stykket vises på én side med to notesystem. Notesystemene skilles 
fra hverandre ved hjelp av en tykk grå strek. Notearket i visningsmåte 3 skal stort sett settes opp og leses 
med langsiden ned. 

 

4. Kun i visningsmåte 3 finnes -knappen (play) og -knappen (hele partitur). 
 
5. Spiller læreren og eleven i lag så må eleven spille sin stemme en oktav lysere enn notert ellers blir det kollisjoner 

mellom de to stemmene. 
  
6. De tomme notearkene som er satt inn mellom de forskjellige visningsmåtene skal brukes til å gjøre skrive- og 

komposisjonsøvelser. (Fremgangsmåte se “Trilling- og tvillingsang”) 
  
7. Lærerstemmen til stykket er ikke bare tenkt som akkompagnement til den noterte elevstemmen. Den skal også 

brukes til å gjøre improvisasjonsøvelser med eleven (for fremgangsmåte se nedenfor). 
  
 
 
 
 

Detaljert veiledning: 
(Med forklaringer, undervisningsidéer og bakgrunnsinformasjon) 
 
 
 
 
Funksjoner 

 - Hele partituret med ordinære noter (elev- og lærerstemme) kan vises ved å trykke på -knappen (piano 2). 
Knappen er kun tilgjengelig i visningsmåte 3 da det vises hele sangen på én side. 

 - Akkompagnementet til stykket kan avspilles ved å trykke på -knappen (play). Knappen er kun tilgjengelig i 
visningsmåte 3. 



 - Denne veiledningen kan åpnes og lukkes med «?»-knappen oppe i menyen på høyre side. I tillegg kan 
veiledningen lukkes ved å trykke på «X»-en. 

 
 - Arket som vises på fremste nivå av skjermen (veiledning, elevstemme eller partitur) kan skrives ut ved å trykke på  

-knappen.  
 
 
 
Forberedende informasjon 
 
 - Eleven skal med dette stykket og de neste stykkene i klaverskolen lære seg steg for steg navnene på alle de hvite 

tangentene fra C til H. Det er derfor viktig at tangentnavnene virkelig læres ved de stykkene som presenterer nye 
tangentnavn. Kun på denne måten sikrer man at eleven kan utpeke tangentene umiddelbart uten å måtte “telle” 
oppover fra C hvis han skal finne frem til en E, F eller G. Å kunne si navn til notesymbolene på notesystemet 
innføres senere (se: “Sola og havet”). 

  
 - Begge hender har en fastsatt spilleposisjon. 
  
 - Spiller læreren og eleven i lag så må eleven spille sin stemme en oktav lysere enn notert ellers blir det kollisjoner 

mellom de to stemmene. 
  
 - Stykket presenteres gjennom tre forskjellige visningsmåter (likens som på Trilling- og tvillingsangen): 

1. Visningsmåte 1: Store tonesymboler. Stykket omfatter 3 sider. Alle 3 sidene spilles etter hverandre. Hver side 
inneholder kun ett notesystem som viser tonesymbolene for begge hender. 

2. Visningsmåte 2: Små tonesymboler. Stykket omfatter 2 sider med ett notesystem per side. 
3. Visningsmåte 3: Små tonesymboler. Hele stykket vises på én side med to notesystem. Notesystemene skilles 

fra hverandre ved hjelp av en tykk grå strek. 
  

 - Sangteksten til stykket hjelper med å oppfatte rytmen og med å huske fingernummereringen. 
  
  
 
Forandringer i notesystemet og spillemåten i forhold til det foregående stykket 
  
 - Med dette stykket innføres bruken av hvite tangenter. Hvite tangenter symboliseres av rundinger (fjerdedelsnoter) 

og ellipser (halvnoter). 
 - Notesystemet er redusert til et system med tre notelinjer. Det tilsvarer dermed det systemet som ble brukt på 

“Trilling- og tvillingsangen”. 
 - Elevstemmen består av en enstemmig melodi. Melodienes toner fordeles på begge hender. 
 - Stykket heter "Tommelsangen" fordi tommelen (musehånd) for første gang tas i bruk. 
 - Det er også første gang at 4. fingeren (venstre hånd) brukes på en hvit tangent. 
  
 
  
Fremgangsmåte på timen 
  
 - Det er viktig å minne eleven om at firkantene står fortsatt for de svarte tangentene. 
 - Det må forklares at de nyinnførte rundingene og ellipsene står for de hvite tangentene. 
 
 - En begynner med stykkets visningsmåte 1 (store tonesymboler). I første omgang skal første siden av stykket 

settes opp med kortsiden ned, slik at begrepene “bjørnehånd” og “musehånd” vises øverst på arket. 
 
 - Så plasseres den første siden av “Trilling- og tvillingsangen” i visningsmåte 1 ved siden av den nettopp oppsatte 

siden til det aktuelle stykket, deretter undersøker læreren sammen med eleven forskjellene i tonesymbolene i de 
to stykkene. 



 - Deretter tas “Trilling- og tvillingsangen” bort og det jobbes videre med den første siden av “Tommelsangen” i 
visningsmåte 1 (fortsatt med kortsiden ned). Ved visningsmåte 1 inneholder hver side kun ett notesystem som 
viser tonesymbolene for begge hender. Leseretningen er ovenfra og ned (vertikal leseretning). 

  
 - Nå skal eleven prøve å finne håndposisjonene: 

 - Fingrene 1-2-3-4 av muse-hånden settes opp på F, Gess, Ass og B. 
 - Fingrene 4-3-2 av bjørne-hånden settes opp på C, Dess og Ess. 

 - Nå kan eleven prøve å spille den første siden. Melodien begynner med toner som spilles med venstrehånden. 
  

 - Når eleven klarer å spille den første siden med notearket satt opp på høykant og leseretningen ovenfra og ned, så 
skal notearket snus 90 grader til venstre slik at det illustrerte klaviaturet vises på venstre siden av arket. 
Leseretningen er nå fra venstre til høyre som på ordinære noter. Nå skal eleven prøve å lese og spille på 
denne måten. 

 - Hvis eleven syns at den nye (horisontale) leseretningen er for vanskelig å lese, så kan notearket først snus bare 
20 grader. Etter hvert kan man, mens eleven spiller øke vinkelen gradvis til 90 grader. De fleste elevene klarer 
å nå 90 grader allerede i første eller andre omgang. 

- Hvis eleven klarte uten videre å spille de to første sidene i begge leseretninger på visningsmåte 1, så kan man gå 
over til visningsmåte 2 (små tonesymboler). Hvis det var vanskelig for eleven så fortsetter man med ark 3 i 
visningsmåte 1. 

  
 - I visningsmåte 2 begynner en igjen med kortsiden ned, og så snur man arket til venstre slik at arket står med 

langsiden ned. 
 - Hvis det var lettvint for eleven å spille den første siden av visningsmåte 2 i begge leseretninger, kan man direkte 

gå over til visningsmåte 3. Hvis det var vanskelig, så burde man fortsette med den andre siden i visningsmåte 2. 
  
 - I visningsmåte 3 skal notearket stort sett settes opp og leses med langsiden ned. 
  
  
  
Didaktisk informasjon 
  
Memoreringsøvelser for tangentene “C” og “F”: 
  
1. Eleven skal finne og spille C og F i forskjellige oktaver. Elevene skal finne frem til disse to tangentene på følgende 

måte: 
 - “C” er bjørnenaboen til tvillingene. 
 - “F” er bjørnenaboen til trillingene. 

  
2. Reaksjons-konkurranse: 

Læreren og eleven sitter foran pianoet, men har ikke hendene på klaviaturet. Så sier eleven enten “F” eller “G”. 
Den som først finner og spiller tangenten får ett poeng. Den som først har samlet 5 poeng vinner. Spillet er enda 
artigere med flere elever samtidig. 

  
3. Tangent-stafett: 

Først blir det avtalt hvilken tangent det skal trenes i å finne frem til enda raskere. For eksempel en “C”. Oppgaven 
er nå å gå forbi klaviaturet og å spille hver enkelt “C”-tangent som finnes, fra den lyseste C´en og ned til den 
mørkeste. Når man har spilt alle C-tangentene, så springer man tilbake og begynner på nytt. Eleven begynner. 
Når eleven har kommet frem til den én-strøkene C´en så følger læreren etter ved å prøve å hente inn eleven 
innen 3 runder forbi klaviaturet. Læreren kan selvfølgelig også begynne og da følger eleven etter. 
Med flere enn 2 spillere er det enda morsommere, men da må man nesten ha 2 piano. 
 

  
Improvisasjonsøvelser: 
  
 - Lærerstemmen til stykket kan brukes til å gjøre improvisasjonsøvelser med eleven. 
 - Som på Trilling- og tvillingsangen er det meningsfylt å bruke kun noen få toner til å begynne med. 
 - Siden stykket står i Dess-dur og siden det brukes mange forskjellige akkorder i lærerstemmen, anbefales det å ta 

tonene Dess, Ess (bjørnehånd) og F (musehånd) for å gjøre de første improvisasjonsforsøkene. 



 - Det er viktig å innledningsvis bruke de enkelte delene i stykket hver for seg for å improvisere. Ellers blir avsnittene 
for lange og det blir vanskelig for eleven å utvikle motiver som passer til de enkelte delene. 

 - Etterhvert kan tonene Ass og B (musehånd) legges til. Disse supplerer tonematerialet i en pentatonisk skala i 
Dess. 

 - Ved siden av pentatonisk tilnærming finnes det selvfølgelig mange andre muligheter som f. eks. å begynne med 
tonene Dess, Ess, Gess og Ass, da ville det bli to tangenter for hver hånd, osv. 

 - Det kan også improviseres med kun en hånd. I de fleste tilfeller vil det være naturlig å bruke høyre hånden, som 
tradisjonelt sett er melodi-hånden. På dette stykket skal høyre hånden bruke tonene F, Gess, Ass og B. Men det 
kan selvfølgelig også gjerne eksperimenteres med venstre hånd. På dette stykket ville en i så fall bruke C, Dess, 
Ess og for modige elever også E´en. 

  
  
  
Påminnelser 
  
 - Det burde gjøres noteskriveøvelser med de fem svarte tangentene og de to hvite tangentene C og F (Se også 

veiledningen til Trilling- og tvillingsangen). For å gjøre skriveøvelsene, kan noteskrivearkene, som er lagt inn 
mellom de enkelte visningsmåtene til stykket, skrives ut. 

  
 - Det er viktig å bygge opp et spillerepertoar av 4 til 8 stykker. Eleven burde kunne spille stykkene på 

følgende forskjellige måter: 
a) Uten å se på tangentene men ved å følge aktivt med på notene. 
b) Uten å se på notene men ved å se på tangentene. 
c) Uten verken å se på notene eller tangentene.  

 
 - Når det blir for mange stykker i spillerepertoaret så burde noen av de gamle stykkene droppes. Favorittstykkene 

til eleven burde man holde så lenge som mulig i repertoaret. 
 
- Det er best hvis læreren kan spille akkompagnement-stemmen utenat. 
 


