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GRUPPUNDERVISNING 
FÖR PIANO 
Akademin för kulturskolor erbjuder skräddarsydda kurser för Stockholms läns musik- och 
kulturskolor. Under hösten 2018 startar utbildningar inom dans och gruppundervisning för 
piano och blåsinstrument Kurserna har tagits fram av Institutionen för konstnärliga studier 
och Musikhögskolan Ingesund vid Karlstads universitet tillsammans med företrädare för  
musik- och kulturskolorna i länet.



Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som  
har anställning på en musik- eller 
kulturskola i Stockholms län. Du 
kommer att kunna praktisera dina 
kunskaper löpande för att få ett 
utvecklingsarbete som direkt ger  
effekt i verksamheten med barnen. 
De undervisande lärarna i kursen 
fungerar som handledare mellan 
kursträffarna.      

Innehåll
• Gruppundervisning i piano.

Varför då? Förhoppningar och 
farhågor, möjligheter och  
begränsningar belyses och  
diskuteras.

• Praktiska övningar: stämföring
och komprytmik

• Ackordspel för nybörjarstadiet
• Kompstrategier för vänster- 

handen då högerhanden
spelar melodin

• Piano-orkester (noterat)

Genomförande
Kursen genomförs med fyra hel- 
dagar i Stockholm under perioden 
augusti 2018 till juni 2019. 

Undervisningen sker främst i  
form av workshops och seminarier, 
men textstudier förekommer. Efter 
avslutad kurs får du kursintyg.

Lärare
Kursansvarig är Robert Henriksson, 
adjunkt i piano vid Musikhögskolan 
Ingesund. Robert Henriksson tillde-
lades Göran Lagerwalls pedagog-
stipendium 2014 med motiveringen 
”Henriksson har som lärare på 
Musikskolan i Arvika och Musikhög-
skolan Ingesund haft stor betydelse 
för att utveckla undervisning och 
ensemblespel, och har bidragit till 
att lyfta fram många framstående 
elever”.

I kursen medverkar även Grete  
Helle Rasmussen som är norsk 
pianist, musikpedagog och dirigent. 
Hon är verksam på Musikhögskolan 
Ingesund och vid Norges musikhög-
skola. Hon har även varit ansvarig 
för Vietnams första instumental-
lärarutbildning vid Vietnam National 
Academy och Music.

Kostnad
Kurskostnaden finansieras av 
respektive musik- eller kulturskola 
och är 14 400 SEK exkl. moms per 
deltagare. 

Anmälan
Kursen kan ta emot 20 deltagare.
Lärare som är intresserade av att 
delta i kursen kontaktar sin musik- 
eller kulturskolechef som har ett 
antal platser att fördela. 

Anmäl ditt intresse 
till din chef senast den 

31 januari 2018!

GRUPPUNDERVISNING 
FÖR PIANO 
Kursen Gruppundervisning för piano är en kurs för lärare som undervisar barn och  
ungdomar. Syftet är att ge dig praktiska övningar samt att belysa och diskutera förhopp-
ningar, farhågor, möjligheter och begränsningar med gruppundervisning. 

Kursen är framtagen av Robert Henriksson vid Musikhögskolan Ingesund. 2014 prisades 
han av Kungliga musikaliska akademien för sin exceptionella förmåga att entusiasmera  
och utveckla sina elever. 

Akademin för kulturskolor (även benämnt Kulturskoleakademin) vid  
Karlstads universitet är en paketering av uppdragsutbildningar för landets 
musik- och kulturskolor. Kurserna vänder sig till chefer och pedagoger.  
Läs mer på KAU.SE/UPPDRAGSUTBILDNING




